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Brooklyn, N. Y.,' Antradienis, Lapkričio-Nov., 1, 1949 i 1Labai daug šviesiu žmonių 
susirūpino mūsų teismo ir Tei
singumo Departamento pasiel- 

4 girnų. Neišleidimas vienuolikos 
komunistų iš kalėjimo po už
statu neranda pateisinimo nei 
tradicijose, nei Įstatymuose. ' I 

šiandien atimtos žmogaus 
teises vienai žmonių grupei 
gali labai lehgvai pasidaryti 
precedentu tokiam pat žygiui 
prieš kitos politinės grupės j 
žVnones.

Todėl tukstaųčiai amerikie
čių siunčia telegramas į Wa
sh ingtonų valstybės prokuro
rui J. Howard -McGrath. Tei
singumo Departamento bosui, 
ir reikalauja, kad komunistus 

iš kalėjimo išleistų ligi šalies 
Aukščiausias Teismas tars sa
vo žodi, ką jis mano apie 
jų nuteisimą.

šis reikalavimas yra teisiu- i 
gas ir remtinas.

*
Dar- tebestreikuoja plieno 

darbininkai ir minkštosios an
glies kasėjai. Samdytojai ne
nusileidžia kad ir mažiems, 
labai teisingiems darbininkų 
reikalavimams.

Gerai, kad darbininkai lai
kosi vieningai. Tai nebe tie 
laikai, kuomet samdytojai ga
lėdavo neorganizuotus darbi
ninkus už nosies vedžiotis ir 
paskutini kaili jiems lupti.

Tik negerai, kad didžiųjų 
unijų vadai nesueina ir nesu
sikalba kovoti išvien. Jokių 
pasitarimų tarpe Lewis ir Mu
rray nesigirdi.

Murray per daug užimtas 
kovojimu “raudonųjų”. Strei
ko ir pusės milijono plieno 
darbininkų reikalai nustumti ' 
Į antrąją vietą.

★
Vienas karštas smetoninės 

yieros pasekėjas rašo ir džiau
giasi, kad dabar čion, Ameri
kon. suvažiavo Lietuvos inži
nieriai, profesoriai, diploma
tai, rašytojai, kunigai, moky
tojai, “visa” šViesuomenė!

Bet kas iš to? Kam iš to 
nauda? Jie čia, bet Lietuva, 
kurioje jie būtų galėję savo 
profesijose gražiai, naudin
gai darbuotis, pasilieka ten.

Tie žmonės, mano suprati-I 
mu, toadarė didelę klaidą, čia 
jų mokslas, talentas, gabumai, 
žinojimas džiūsta ir nyksta, o 
ten jie būtų dirbę visam kraš
tui ir visai tautai produktyvin- 
gą darbą.

Naujienų redaktorius sako, 
kad prelatas Jonas Balkonas 
labai negražiai suklupo, kai 
aną dieną susirinkime pasakė, , 
kad “Bimba dirba Lietuvai j 
daugiau, negu mes”. Ir jis ima 1 
ši prelatą mokyti, ne tik ką 
jis turėjęs pasakyti, bet ir ką 
jis norėjęs pasakyti.

Grigaitis sako: Prelatas 
“norėjo pasakyti, jogei Bimba 
dirba Lietuvos pavergimui, o 
o ne ‘Lietuvai’.”

Bet štai kaip skambėtų Pi
jaus pataisytas prelato saki
nys: “Bimba dirba Lietuvos 
pavergimui daugiau, negu 
mes”.

Reikštų, kad “mes”, tai yra, I 
Grigaitis, Balkūnas, šimutis, : 
Tysliava, Olis ir visa tarybinė ■ 
pakalenija dirbame Lietuvos 
pavergimui. Tiesa, gal šiek 
tiek “mažiau”, negu nelaba
sis Bimba. tai yra, pažangieji 
lietuviai, bbt vis tiek dirbame 
jos pavergimui!

Šitaip Grigaitis pataisė bei 
pamokino prelatą Joną Balkū- 
ną.

Naujienose yra skyrius 
“Kalbos Dalykai”\jj veda Dr. 
Jonikas. j

Būk toks geras, (profesoriau 
iš “Kalbos Dalykų”, pamokyk 
savo bosą nekišti nosies j kitų 

‘ kalbas bei norus.
(Trysa ant 5 pusi.)

11 KOMUNISTŲ VADŲ 
REIKALAUJA PALEIST 
JUOS UŽ UŽSTATUS '
Net Kataliku Laikraštis Sako, Paleist Juos už Parankas

New York. — Federal is 
srities teismas šį antradie
nį ima spręsti komunistu 
a d v o k a tų prašymą, k a d u ž 
vidutinius užstatus paliuo- - 
suotų 11 komunistų vadų iš 
kalėjimo, iki aukštesnieji 
teismai išspręs jų apeliaci
jas. , . ' .

Federalis apskrities tei
sėjas Haroldas Medina juos 
įkalino be užstatu teisės. 4. V

Nei kataliku laikraščio 
Catholic Worker redaktorė 
Dorothy Day rašo, kad tie 
komunistai turi būti paleis
ti už parankas, iki bus iš
spręstos apeliacinės jų by
los. Redaktorė konstituci
niais ir doriniais sumeti
mais reikalauja priimti už
status už juos.

St. Louis. — Įtakingas 
čionaitis dienraštis St. 
Louis Post-Dispatch smer
kia teisėją Haroldą Mediną,

kad jis nusprendė be užsta
tų laikyti komunistu vadus 
kalėjime. Tas laikraštis 
primena, jog net nuteisti 
žmogžudžiai yra paleidžia
mi už užstatus. Nedavimas 
komunistam užstatų teisės 
yra Jungt. Valstijų Konsti
tucijos laužymas, sako 
Post - Dispatch.

Komunistų advokatai pri
minė srities teismui pirmes
ni Aukščiausio Jungtinių 
Valstijų teismo sprendimą, 
kuris sako: Negalima nu
teisti žmogaus už jo reiš
kiamai nuomones, kurios 
nesudaro “aiškaus ir tuo- 
jautinio” pavojaus šaliai.

Tą sprendimą sulaužė ap
skrities teismo džiūrė New 
Yorke, atrasdama komunis
tu vadus kaltais dėl to, kad 
jie neva suokalbiavę “mo
kyt ir skelbt”, kad reikėsią 
nuversti Amerikos valdžią 
jėga ir prievarta.'

Skundas Teismui Mnjasi 
Pakenkt Mainieriu Pensijom

Washington. — Anglia- 
kasyklų kompanijų atsto
vas Ezra Van Horn tvir
tino, kad Mainieriu Unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
ir senatorius' Sįvles Brid
ges eikvoję mainieriu svei
katos ir senatvės^pensijų 
fondo pinigus. VanSHorn, 
Lewis ir Bridges yra' to 
fondo globėjai (trustees).

Skundą federaliame aps
krities teisme prieš Brid- 
gesą ir Lewisa užvedė tū
las G. H. Livengood, esą, 
angliakasis.— Suprantama, 
kad • kompanijos pakurstė 
Livengooda, norėdamos su
ardyti tą fondą, kuris pa
laikomas kompanijų įmokė- 
iimais pagal sutartį su uni
ja.

Valdžia Uždraudžia Pilnai 
Pripažint Unijas

Washington. — Valdžios 
Darbo Santykių Komisiją 
vienbalsiai nusprendė, kad 
angliškų Chicagos dienraš
čių spaustuvių darbininkai 
“neteisėtai streikavo.” rei
kalaudami samdyt tiktai li
nijinius spaustuvininkus.

Komisija pareiškė, kad 
jie, Darbo Federacijos uni- 
iistai, tuo streiku sulaužę 
Tafto - Hartlėy’o įstatymą. 
Streikas tęsėsi dvejus me
tus.

JŪREIVIAI SVEIKINA 
ADMIROLĄ DENFELDĄ

Baltimore. — Kada i 
futbolo rungtynes atėjo ad
mirolas Louis Denfeld, dau
giau kaip 3.000 jūreivių pa
kilo ir skardžiai sveikino iį.

Prez. Trumanas praeita 
savaitę pavarė Denfeldą iš 
vyriausios laivyno koman
dos. Jūreiviai, reikšdami 
jam pritarimą, šaukė: 
“Mes norime Denfeldo!”

Trumanas pašalino Den
feldą už tai,.kad jis kriti-

{vairios Žinios
- . J . ----------- —-   ■■

Washington. — Amerikos fabrikantai per trečiąją šių 
metų ketvirtį pelne tik 4 nuošimčiais mažiau, negu per 
tą pačią 19481 metų ketvirtį. Pernai gi jų pelnai buvo di
džiausi Amerikos istorijoje.

Paryžius. — Amerikos Marshallo plano administrato
rius P. Hoffmanas ragino vakarinės Europos kraštus 
laisviau vesti tarpsavinę prekybą ir sakė, Jcurie kraštai 
varžys tokią prekybą, tai mažiau pinigų gaus iš Mar- 
shallo-Yondo.

Washington., — Dar nematyt jokių žingsnių link su
tarties tarp streikuojančių minkštosios anglies mainieriu

Lake Success, N. Y. — Izraelio valstybės atstovai sa
kė, dar nėra galimybės taikiai susitart su arabiškais 
kraštais — Egiptu, Syrija, Jordanu ir Lebanu.

Azorai.— Patikrinta, jog žuvo visi 48 žmonės, kuomet 
jų lėktuvas sudužo į kalną ir sudegė. Tai buvo Francijos 
oro linijų lėktuvas Constellation, pirktas iš Amerikos.

Seoul, Korėja. — Amerikinio šarvoutlaivio admirolas 
R. S. Berkey suruošė bankietą pietinės Korėjos prezi
dentui S. Rhee ir kt. valdininkams.

New York. — Nathan Sheinman pernai paskolino 
$750,000 Amerikos vidaus reikalų sekretoriui (minist
rui) Juliui Krugui, audimų fabrikui pirkti. Dabar reika
lauja atmokėti skolą. ,

Washington. — Valdinis darbo 
bin kaltina plieno kompanijas už 
streikuojančiais darbininkais.

sekretorius M. J. To- 
nenora susitarti su v-

PROGRESYVĖS UNIJOS
REIKALAUJA NESKA1DYT
CIO ORGANIZACIJOS
Dešinieji CIO Suvažiavime Grasina Išbraukt Kairiuosius

Cleveland. — Pirmadienį vadovaujamas unijas, 
atsidarė metinis CIO unijų šaukė jas 
suvažiavimas. CIO 
pirmininkas Philip Maut; 
savo raporte i_____
riųjų unijų 
faktinai grasino 
jas iš bendros CIO organ/ 
zacijos. / ( ’

Dar pirm suvažiavimiyi i 
atsidarant Elektrin i n k ųx, 
Kailiasiuviu ir Vakarinių I 
Laivakrovių Unijų vadai 
ragino Murray neskaidyti ; 
CIO. Tu Laivakrovių Uni
jos pirmininkas Harry 
Bridges ir kitų progresyvių ■ 
unijų vadai reikalavo pri
pažint joms vidujinę savi-Į 
valdybę ir liautis užpuldinė-; 
jus ir skaldžius šias unijas, i

ap- 
So vietų įran- 

centro 1 kiais”; pasmerkė jų ryšius 
Įsu Pasauline Darbo Unijų 

smerke ' kaK? liumra (kuri: 
vadovybę 

išbraukt reiš
išbraukti uni

jas, kurios'nesutinka su de-

ir iXJiąvietinės unijos) ir už-

progresyvių vadais, Mui 
ray savo pareiškime suva
žiavimui išplūdo kairiųjų

O tokių unijų yra 12, ir 
jos turi apie 1,300,000 na- ( 
rių. \ \

Neof ici altai \ }) i *anešam a, 
|kad Murray su savo deši
niaisiais delegatais suva
žiavime ruošiasi pašalinti 
iš CIO bent Elektrininku, 
Vakarinių Laivakrovių ir 
Metalo Mainieriu - Liejikų 
Unijas. Teigiama, jog tuo
met aukštieji CIO vadai 

deši- 
umas į 
jiem u-

Kinijos Liaudininkai 
Suvarė Tautininkus Į 
Spąstus Luičove

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija baigia apsup
ti likučius tautininkų ka
riuomenės, subėgusius į 
Luičov pussalj, 200 mylių į 
pietų vakarus nuo liaudi
ninkų užimto Kantono did
miesčio.

Liaudininkai toje srityje 
sunaikino bei suėmė kelis 
šimtus tūkstančiu čiang 
Kai-šeko tautininkų karei
vių ir oficierių. Į Luičov 
pussalj ’ subėgo tik keletas 
tūkstančių likusiųjų, kurie 
dabar ^mėgina ištrūkti į 
pietus nuo to pussalio.

Kada tautininkai bus nu
šluoti Luičove, liaudininkai 
puls bėglius Hainan saloje, 
kur jau išsivystė platus 
partizanų veikimas prieš 
tautininkus.

Chrysler Paleis 35,000 
Automobiliu Darbininką

Detroit. — Chryslerio 
automobilių kompanija ža
da penktadienį, paleisti apie 
35,000 darbininku iš savo 
Dodge, De Soto ir Chrysler 
fabrikų. Kompanija sako, 
kad dėl plieno darbininkų 
ir minkštosios anglies mai
nieriu streikų stokuoja me
džiagos ir kuro tiems fabri
kams pilnai dirbti.

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad dėl mainie
riu ir plieno darbininkų 
streikų laikinai netekę dar
bo ir 4 milionai kitų darbi
ninkų.
ORAS. — Vešiau, dalinai 

apsiniaukę.

kayo valdžią už laivyno 
“skriaudimą” ir už per di
delį pasitikėjimą atominiais 
bombanešiais B-36.

vokiečių bruzdėjimasBonn, Vokietija. — Nesiliauja
prieš anglus, kurie ardo civilinius fabrikus vakarinėje 
Vokietijoje. Vokiečiai sako, kad anglai bijo wokiškų dir
binių varžytinių užsieninėse rinkose, s ;

Bogota, Kolombija. — Pranešama, kad konservatai 
(atžagareiviai) rinkimų vajuje užmušė 100 liberalų- 
demokratų.

BAŽNYTINIS GINČAS CECHOSLOVAKIJOJ
IŠSPRĘSTAS, SAKO PREZIDENTAS GOTTWALD

Praga.— Čechoslovakijos I riamas, pakeltas kunigijai 
prezident. Klementas Gott-1 algas.
waldas pareiškė jog nauja- \ čcchos)ovakija ĘrogleSuoja 
sis įstatymas bažnytiniais | 
reikalais , išsprendė ginčą 
tarp Liaudiškos Čechoslova-

Prezid. Gottwaldas savo 
kalbcije atžymėjo sekančius 
•faktus:

Pramonės gamyba pir
maisiais penkmečio plano 
metais jau viršijo apie 2 
nuošimčiais nustatytuš

čios. — Tas įstatymas nu
šlavė šhlin tūlų žmonių bai
mę, būk liaudiškoji demok
ratija elgsis kaip bažnyčios Į 
ir religijos priešas - sakė bjniu'i^kius" 
komunistas prezid. Gott- - " - - 
waldas, kalbėdamas Nepri- i 
klausomybės Dienos iškil
mėse praeitą sekmadienį.

Prezidentas paleido iš
kalėjimo 127 katalikų kuni-įkijos padėtis pagerėjo šito- 
gus, kurie prisižadėjo pasi-'kiais atvejais:
taisyti ir prisiekti ištikimy-i . Įsikūrė Kinijos ir Vokie- 
bę respublikos valdžiai. Tie tijo^ Liaudies Respublikos, 
kunigai buvo areštuoti, kuo- Sovietų Sąjunga turi atomi- 
met kurstė parapijiečius 
prieš valdžią.

Praeitą savaitę Čechoslo- 
vakijos vyskupų taryba lei
do kunigams prisiekti išti
kimybę Liaudies Respubli
kai ir priimti valdžios ski-

dir-

Prekyba su Sovietų 
i junga per 9 pirmuosius 
i metų mėnesius pakilo 
nuošimčiu.

Tarptautinė Čechoslova-

siu
30

nius ginklus atspirčiai prieš 
atomų karo pavojų iš A- 
merikos pusės. Jugoslavijos 
valdovas Tito numaskuotas

dies išdavikas ir vakarinių 
imperialistų tarnas.

Dvieju Liauką Syvai i Grūmoja Čechoslovakijai 
i Dėl Suimto AmerikiečioTarnaują Kovai 

Prieš Vėžio Ligas JWiSdhgtbn. — AmeN^ 
kos valstybės "dgpartmen- 
tas grasino darytu “toles
nius žingsnius” prieš Če- 
choslovakiją dėl to, kad če- 
choslovakai areštavo ame- 
rikih^Tambasados raštinin
ką Samuelį Meryną ir ne
paleidžia jo iš kalėjimo. t

Meryiras įkalinta/ kaip 
karinis Amerikos šnipas. 
Jis yra Čechosdoyakijoj gi
męs, bet karo/ /netu tapęs 
Jungtinių ValįMjų piliečiu.

Čechoslovakijos vyriau
sybė praeitą savaitę/ išvijo 
du Amerikos an asados 
narius už k fabri
kinių slaptybių įnipinėji- 
mą.

Du suimti 
prisipažino, kad^Pf/fr^

New York. — Metiniame 
susirinkime Draugijos Ko
vai prieš Vėžio Ligas buvo 
pranešta, kad du naujai at
rasti liaukų syvai-hormonai 
dalinai gydo kai kurias‘Vė
žio rūšis. Vienas tų syvų— 
kortison (cortisone) yra iš
traukiamas iš jaučių virš- 
inkstinių ‘ (a d r e n a linių) 
liaukų arba iš tulžies; kitas 
syvas — ACTH yra gami- - 
Lamas iš kiaulių posmege- 
ninių (pituitariniu) liaukų. 
. Penki Sloan-Ketteringo 
Instituto daktarai raporta
vo, kad tų liaukų syvai ap
naikino vėžio skaudulius 
pas 8 ligonius. Daktarai, 
tačiaus, įspėja žmones dar ]epjus šniukštinčjo?y ir 
nelaikyti minimus liaukų 
syvus išgydančiais vėžio li
gas.

Marshallo Planas 
Pietinei Azijai

Paryžius. — Atvyko A- 
merikos Marshallo plano

o- T 
ja

vinėje amerikonam tuos se
kretus. < (

Truman Užgyrė
Karines Išlaidas

Washington. — RxezAy 
.Trumanas pasirašė • Kong
reso nutarimą, kuris sloUaV 
$15,585,863,498 kariniu iš------------- --------------------------------- J------------ --- Į

administrator. Paul Hoff- laidu armijai, laivynui ir o-
J_____1" ___ ! . - L -r T v

Sovietai Netrukus Sugrąžins 
Visus Vokiečius Belaisvius

Berlin. — Demokratinės 
(rytinės) Vokiečių Respub
likos prezidentas Wilhel- 
mas Peck pranešė, jog So- 
vietų Saiunga iki 1950 me- j 
tu pradžios sugrąžins Vo
kietijon visus vokiečius ka
ro belaisvius.

Anglai-, amerikonai ir 
francūzai bijo, kad tie be
laisviai bus komunistiniai 
perauklėti ir sustiprins ko
munistu jėgas vakarinėje 
Vokietijoje.

TITO PASAKOS
PRIEŠ VENGRIJĄ

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia skleidė savo 
paskalus, kad Vengrijos ar
mija, girdi, per valandų vaJ 
landas šaudžius iš patrankų 
linkui Jugoslavijos rube- 
žiaus, bet jtigoslavai neat
sakę į tuos šūvius... .

Washington. — Valdžia 
įsakė ištraukti iš veiklios 
tarnybos ir laikyti atsargo
je 77 karinius laivus, tame 
skaičiuje ir 5 lėktuvnešius.

man tartis su atstovaus va-iro jėgoms per mews. 
karinės Europos šalių, ku- ( girdamas tą bilių, p'rgziden- 
rias tas planas bilionais do-j tas, tačiau, 
lerių remia prieš komuniz
mą.

United Press praneša, 
kad Hoffmanas su ameriki
niais savo padėjėjais gami
na Marshallo planą ir pieti
nei Azijai, kaipo atspirtį 
prieš komunizmą. Azijinis 
planas lėšuosiąs iki 1 bilio- 
no ir 200 milionuu dolerių

- per metus. Jis taikomas In
dijai, Pakistanui, Ceilonui, 
Burmai, Australijai, Nau
jajai Zelandijai, Filipi
nams, Indo - Kinai, gal dar 
ir Indonezijai.

jis laikys atsargoje $615, 
000,000, kuriuos Kongresas 
skyrė didesniam lėktuvųlip 
lakūnų padauginimui, "T'čgų 
Trumanas siūlė.

Kongresas nutarė 58 kai
rinių lėktuvų grupes, o 
prezidentas stojo už 48—įų 
grupes. V7

MIRe EDWARD 
STETTINIUS

Greenwich, Conn. — Nu
mirė Edward Stettinius, 
buvęs _A merikos vai 
sekretorius, 49 metų
žiaus. Jis taip pat buvo^~St. Louis. — Jungtinių 

Valstijų vice - prezidentas 
Alben Barkley, 71 metų, ža
dėjo susivest su našle Car. 
Hadlęy’iene. 38 metų.

os ;

am-

stovas 
toms.

Jungtinėnis Tau-
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Tik Už Savaitės
Pasiliko lygiai viena savaitė iki rinkimų dienos. Per 

tą savaitę dar galima daug nudirbti, jei tik dirbsime.
Niujorko mieste šiemetiniai rinkimai turės labai dide

lės svarbos ne tįft niūjorkiškiams, bet visam kraštui.
Niujorke šiamdien koncentruojasi žmonių akys vy

riausiai į du/Amerikos Darbd Partijos kandidatus: Vito 
Marcantonio, kahdidatą miesto majoro vietai, ir Benja
min J. Davisą, — miesto tarybos nario vietai.

Be abejojimo, svarbūs ir kiti kandidatai, kiekvienas 
juk darbiečių kandidatas, statomas arba remiamas vie
nai ar kitai vietai, privalo susilaukti iš visuomenės viso
keriopos paramos. Bet tuodu, išvardinti kan
didatai turi specialią reikšmę.

Marcantonio — žymus kongresmanas, kovotojas prieš 
šaltąjį karą, kovotojas už liaudies interesus. Darbo žmo
nės, liaudis, stovi jam pirmoje vietoje. Tik pagalvokime^ 
koks būtų liaudies laimėjimas, jekšis asmuo, kuris', buvo 
artimiausias mirusiojo miesto majoro La Guardia bičiu
lis, būtų išrinktas miesto majoru!

Amerikos Darbo Partija deda didžiausių pastangų 
taipgi, kad į miesto tarybą būtų išrinktas dabartinis jos 
narys, Benjamin J. Davis.

Kodėl?
Todėl, kad jis yra negras, simbolizuoja kovą už negrų 

laisvę; todėl, kad jis, būdamas miesto taryboje, parodė 
didžiulės energijos darbo žmonių reikalų gynime ir! jis 
tuos reikalus gerai supranta. Ir, žinoma, todėl, kad Ben
jamin J. Davis yra vienas tų vienuolikos komunistų va
dovų; nusmerktų kalėjiman už galvojimą, žinoma, ne 
taip,lkaip nori Wall strytas. Jo išrinkimas miesto tary- 
bon ir grąžinimas jon, būtų smūgis reakcininkams, besi
stengiantiems uždaryti burną liaudžiai ir jos atstovams.

Štai, kas verčia Amerikos Darbo Partiją rimtai dirb
ti, kad šis asmuo būtų išrinktas miesto tarybom Žinoma, 
jis bus renkamas tik šiaurinėje Manhattano dalyje, api
mančioje Harlemą, kuriame gyvenau daug negrų ir loty
nų kilmės amerikiečių. ■ \

Būdamas kalėjime, Davis, 'aišku, negali dalyvauti rin
kiminėje kampanijoje. Bet darbas, vedamas už jo išrin
kimą, reikš darbą, vedamą už išleidimą Daviso ir jo 
jo draugų iš kalėjimo po bėla, kol Aukštesnieji teismai 
išspręs žemesniojo teismo tarimą.-Apeliacija, kaip žino- 

■ ma, jau ruošiama.

Ateinančių metų sausio 
mėnesio pradžioje vėl susi
rinks Jungtinių Valstijų 
Kongresas. Tiesiai iš paties 
prezidento Truman o lūpų 
sužinome, kad pirmutinis ir 
svarbiausias klau simas 
Kongreso svarstymui bus 
suradimas pinigų padengi
mui valdžios deficito. O tas 
deficitas, kaip pasirodo, bus 
milžiniškas. Kai šie metai 
pasibaigs, valdžios išlaidos 
viršys valdžios įplaukas 
penkiais ir puse bilijono do-

Į lerių!
Mūsų prezidentas esąs 

susirūpinęs surasti šalti
nius padidinimui valdžios į- 
plaukų. Jis jau žinąs vieną 
šaltinį, giliausį ir gausiau
si: žmonių kišenę. Jon val
džia galinti įkišti ranką ir 
pasisemti tiek, lyek reikia.

Trumpai ir drūtai pasa
kius, prez. Trumanas ruo
šiasi reikalauti, kad Kong
resas leistų valdžiai pakelti 
piliečiams taksus. Neužten
ka to, kad šiandien iš kiek
vieno dolerio tiesioginiais 
taksais valdžia pasiima a- 
pie dvidešimt tris procen
tus visų mūsų algų. Tai 
aukščiausi taksai visoje A- 
merikos istorijoje. Tai tie 
patys taksai, kuriuos mokė
jome karo metu. Jau ke- 
tveri metai nebėra karo, 
bet tebėra tie patys taksai.

Jei prezidento valia pra
eis, tai, atrodo, dar keletas 
nuošimčių bus pridėta at
einančiais metais. Veikiau
sia turėsime daugiau kaip 
vieną ketvirtadalį savo al
gų atiduoti Trumano val
džiai. ■ *

• i v. ■*
Mūsų prez. toks geras, tų, kurie nori karo. Tiesiog 

kaip juos

Tik pačios kairiausios, ku
rios, aišku,-yra mažumoje.

Tame ir veriasi visa dar
bo žmonių tragedija. Jie i 
renka valdovais savo klasi
nius ])riešus, bei savo prie
šų agentus. Argi reikia ste
bėtis, kad toki išrinkti val
dokai tarnauja ne darbinin-

nepasi taisys, 
nesusipras ir

pasidalinusids: vienos gal
vą guldo už O’Dwyer, o ki
tos už Morris., Vienos'giria 
vieną, o kitos kitą.

Yra, tiesa, ir trečias kan
didatas, atseit Marcanto- kams, bet jų priešams? 
nio, kurį išstatė Amerikos: J r padėtie 
Darbo Partija. Jį remia vi- kol piliečiai 
sos pažangiosios spėkos, neatskirs pelnų nuo grūdų, 
Bet kiek darbo unijų remia prietelių nuo neprietelių. 
Marcantonio kandidatūrą? 1 j Draugas

STUDENTO LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
Laisvės Redakcijai: Aš 

gavau laišką iš Lietuvos 
nuo sūnėno, kuris mokosi 
Vilniuje. Savo laiške jis 
plačiai kalba apie trečiojb 
pasaulinio karo pavojų. Aš 
manau, kad su Lietuvos 
studentų nuomone apie ka
rą svarbu susipažinti Ame
rikos lietuviams. Todėl pra
šau laišką įdėti Laisvėn.

J. P. Daubaras, 
Athol, Mass.

LAIŠKAS
Mylimas seneli, sveikinu 

Jus, linkiu laimingo (jei jis 
galimas kapitalistinėje san
tvarkoj) gyvenimo ir kąį’tu 
dėkoju už laišką, kurį ga
vau keletas dienų atgal.

Džiaugiuos,- kad esate 
sveiki, kad gavot mano ir 
sesės Jonės rašytus laiškus. 
Man jau pasibaigė atosto
gos, pradėjau vėl mokytis. 
Gyvenu aš,- seneli, - very 
well. Gyvenimas vis eina 
pirmyn ir pirmyn. Prekių 
visokių daugiau ir daugiau 
atsiranda. Bet mes,' senei, 
Tarybų šalies žmonės, nie
kaip nesuprantam tokių 

i žmonių, kaip Čerčilio ir ki- .•i 1 • » i r ri • •

mo mokslu, Lietuvos darbo 
žmonės suprato priežastį, 
atrado būdą, kaip atsikra
tyti neprašytų šeimininkų. 
Prasidėjo Lietuvoj naujas 
gyvenimas, tarybinis gyve
nimas. Fabrikai, žemė pri
klausė nebe saujelei žmo
nių, bet visiems, priklausė 
tiems, kurie dirba. Bet J de
ja, neilgai džiaugės mūsų 
žmonės. Vokiečiai klastin
gai- užpuolė mus, buožės ir 
fįiti tokie vėl pasikėlė į pa
danges, išžudė tikruosius, 
pačius geraiusius Lietuvos 
sūnus, sugrūdo į kalėjimus. 
Bet argi galima nugalėti 
Tarybų
žmonių? Argi tie žmonės 
vėl noyės vergauti, badau
ti, kentėti? Ne! Ne!

Taip, vargo buvo, bet dė
ka tarybinės armijos, dar 
neturėjusios p r alai m ė j i m o, 
dėka pasišventimo, dėka 
meilės savo Tėvynei, dėka 
tų didelių pastangų tarybi
nių žmonių, žvėris—vokie
tis ir visi jo pakalikai buvo 
sutriuškinti jų urve —Ber-

šąli

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Philadelphijos Vajininkai ...... ....... .........
K. Žukauskienė, Newark ........... .. .............
M. Svinkūniene, Waterbury .............
P. Beeis — F. Klaston, Great Neck ...............
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton ..
J. Davidonis, Worcester ............. .. ...........
A. žemaitis, Baltimore .......................... . .
Brooklyn© Vajininkai ....... ....................
Ramanauskas, V. Minersville......... ...........
Bridgeport© Vajininkai ...
J. Adams,
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa.210 
Hartfordo Vajininkai 
S. Kirsi is,
A. Sauka, Brockton ...................
Elizabeth Vajininkai ................
P. Anderson-L. Bckis, Rochester 
C. K. Urban, Hudson ...............
S. ' 
A. 
S.

i jog visiškai nesirūpina lies- nesugalvojam 
kojimu valdžios išlaidų Išu- reikia pavadinti. Kokie jie 
mažinimo. Jis apie tai nė žmonės, jei jie nori karo 
nekalba. O jis puikiai žino, Jie, 
•kad tas išlaidas lengvai ga- matė karo, M

Jie, tikriausiąi, patys ne-

lėtu sumažinti keletu bili
jonų dolerių.

Juk viską praryja milita- 
\rizmas. Tik prieš baigimą 
j sesijos Kongresas paskyrė 
i militarizmo ir naujo karo 
ruošimo reikalams penkioli
ka bilijonų dolerių. Mar
shall© Planas kaštuoja per 
metus tper keturis bilijonus 
dolerių. Šimtai milijonų 
kasmet, plaukia Graikijos, 
Turkijos, Kinijos fašistam.

Štai kur. galima būtų su
taupyti bilijonus dolerių. 
Apie tai negalvoja nei pre
zidentas, nei Kongresas. 
Priešingai, tiek preziden
tas, tiek Kongresas kasdien 
gieda apie didinimą apsi
ginklavimo, apie plėtimą a- 
tomin. bombos gamybos, a- 
pie didinimą militarinių iš
laidu.

Bet kam kaltinti vien tik 
valdovus? Ką pasėjome, tą 
ir piaunam. Kokius valdo
vus išrinkome, tokius ir tu- 

-- o rime. Taip visuomet ir bus, 
• Tai štai, kokia demokratė ir švelni toji ponią, kuri ir j kol mes, piliečiai, papras- 

dabai’ Amerikoj sau ramiai gyvena, bijodama grįžti Ki-j tieji žmonės, nesusiprąsi- 
me. . į'

Štai šiemet turėsime la
bai, svarbius rinkimus New 
Yorko mieste. Ta pati sena 

Demokratai turi 
republikonai — 

Jie vienas kitą 
kritikuoja. Bet iš

Demokratė Čiang-Kai-Šekienė
Karo metu pas prezidentą. Rooseveltą svečiavosi Čiang 

Kai-šekienė, Kinijos liaudies budelio žmona.
Ją čia labai tuomet komercinė spauda gyrė: kokia ji 

maloni, kokia ji geraširdė, kokia ji švelnutė ir draugiš
ka, kokia ji demokratiška ir liaudiška!

Tuo metu anglikasiai kovojo už didesnes algas ir Le- 
wisas tvirtai laikėsi už angliakasių reikalavimus.

Vieną dieną, valgant pas Rooseveltus (Baltajame Na
me) pietus, buvo ir Čiang Kai-šekienė. Prie stalo kalba 
inkilo apie Lewisa, apie jo nenorėjimą skaitytis su ka
pitalistais ir valdžia.

Rooseveltas paklausė Čiang Kai-šekienės, kas atsitik
tų su'Lewisu, jei jis gyventų Kinijoje ir ten panašiai 
elgtųsi.-.

Maloni, demokratiška ir švelnioji viešnia: nusišypsojo, 
pakėlė savo ponišką, mažytę rankytę ir pervedė ją skersai 
savo perlais apkarstytą kaklą, parodydama; jog Lewisa 
Čiang Kai-šekas nugalabintų, jam galvą nukirstų!...

Rooseveltas šaižiai nusišypsojo. ; \
Vėliau jis tai pastebėjo savo žmonai, Eleonorai Roose- 

veltienei. O pastaroji šiomis dienomis tai užfiksavo savo 
straipsnyje, telpančiame McCall’s žurnale.

nijon, nes ten baigiasi liaudies priešų viešpatavimas!

Solidarumas
Dienraštis Vilnis rašo:
“Coeur d’Alene distrikte, Idaho valstijoj, jau virš du 

mėnesiai kaip tęsiasi streikas 3,000 mainierių, priklau
sančių prie Mine, Mill & Smelter Workers unijos. Kova 
sunki, bet ji bus laimėta. Svarbiausias čia faktas yra tas, 
kad apylinkes farmeriai teikia streikininkams labai di
deles paramos. Streikininkų šeimos aprūpintos vaisiais, 
daržovėmis, bulvėmis. Pagalbą teikia ne tik Idaho' valsti
jos farmeriai. Maisto produktų, gaunama net iš Wash- 
ingtono valstijos.

“Koks gražus pavyzdys farmerių ir darbininkų soli
darumo!

“O štai ką praneša iš San Francisco: Sonoma apskrity 
farmeriai susisiekė su unijomis ir bendromis pastango
mis suorganizavo vaisių pardavinėjimą ties dirbtuvių 
vartais. Per dešimtį dienų parduota 70 tonų obuolių. 
Biznis pasirodė naudingas ir farmeriams ,ir darbinin
kams. Ši praktika dabar plečiasi ir kituose apskričiuose.

“Dar viena interesinga žinia: Nebraskos ir lowos vals
tijose mėsos darbininkų unija užmezga draugingus san
tykius su farmerių grupėmis. Daug kur yra įvykę bend
ri pokalbiai, sueigos.

istorija: 
O’Dwyer, 
Morris, 
smarkiai 
tos kritikos teišęina puodo 
vanojimas per katilą. Abudu 
atstovauja tuos pačius ka
pitalistinius interesus, ku
rie lupa mums paskutinį 
kailį. O didžiosios darbo li
nijos Nėw Yorko mieste

ras baisus, nematė užmuštų 
vaikų, senių, moterų, nema
tė sugriauto fabriko. J ir' 
nori sukelti kava, nori v ė 
žudyti žmones. Kažin, ar jie 
norėtų karo, jei'matytų'nu
žudytų savo tėvus, savo sū
nus, sugriautų namus, ku
riuos jie savo prakaitu, sa
vo rankomis būtų statę. Ga
lų gale, ar jie norėtų karo, 
jei patys būtų pakariavę, 
pagulėję purvynuose, paba-' 
davę, matę žūstančius savo 
draugus Į ir... diena iš die
nos, minutė už minutė būtų 
laukę, kada juos užmuš? 
Jei jie visas tas ašaras, vi
sus tuos sunkumus būtų 
pergyvenę, tikrai jie karo 
nenorėtų. Bet gaila, kad jie 
mamų išlepinti vaikeliai, 
jokio darbo nedirbę, jokio 
vargo neturėję, matę vien 
kas gera, gražu, bet nesigi
linę iš kur tas gerumas, kas 
tą gerumą sukūrė. Jie ne
matė, arba nenorėjo matyti 
to vargstančio žmogaus, 
kuris tą gėrį jiems savo 
vargu pastatė, savo prakai
tu, savo darbu jiems milijo
nus dolerių kišenes -prikim
šo. Ne,’ jie to nematė ir kol 
nepamatys, tol jie ir toliau 
norės karo.‘

Gi( mūsų šalies žmonės, 
tarybiniai žmonės, galvoja 
kitaip, Prie ,caro vargo, 
(dvarininkų išnaudojami. 
Prie Smetonos saujelės buo
žių - fašistų prispausti ken
tė badą, skurdo. Dėka ko
munistų, 'apsiginklavus i ų 
priešakiniu, teisingu pasau
liniu marksizmo - leniniz-
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lauktas, pilnas vilčių ir 
džiaugsmo tarybinis gyve
nimas. Ne tik Lietuva, bet 
visa Tarybų šalis keliasi iš 
griuvėsiu. Vėl moksleiviu, 
studentu tūkstančiai susi
rinko į mokyklas mokytis. 
■Vėl žmonės džiaugiasi, dir- 

cl atsiranda 
r(‘i,lių, kurie 
rštyti karą, 

to žmones. Ar 
jie ne bepročiai? Ne, jiems 
nėra vardo pavadinti. Jie 
išsigimėliai, kurie dėl biz
nio pasirengę susprogdinti 
žemę,- pasaulį. Bet jie už
miršta, kad jei grius Mask
va, tai grius ir Nevy Yorko 
dangoraižiai, užmiršta, kad 
jei žus lietuvis, rusas —žus 
ir amerikonas, anglas.

, Jie tai užmiršta.
Mūsų, 

žmonės 
baisumus ir jie nenori vėl 
matyti nužudytus savo bro
lius, sugriautus namus. Bet 
jie nenori ir vergauti, jie 
nenori, kad žlugtų tas pui
kus' ir brangus tarybinis 
gyvenimas. ”

Taip, • seneli, ir aš \tikiu, 
ir visi pas mus tiki, kad 
pasaulio darbo žmonės neis 
vįieni kitų žudyti, neklau
sus.tų karo kurstytojų.

Mes mokomės gyvenimui, J Lewis, Los Angeles, Calif

e 1
- 1 1

vėl nori ' suku
>1 ve] žudyti d a r P tz

Tarybų Lietuvos, 
pergyveno karo

“Pereitą vasarą United Packinghouse Workers (CIO) 
veikliai dalyvavo apskričių fėruose beveik visos Iowa 
valstijos plote. Unijistai skleidė savo literatūrą, kad 
farmeriai geriau suprastų organizuoto darbo poziciją, 
kad jie’suprastų, jogi darbininkų ir smulkesnių farmerių 
interesai daug kame 'supuola.

“Iowa Farmerių Sąjunga uoliai kooperuoja su mėsos 
darbininkų unija ir su tūlomis kitomis iiinijomis. To k'o- 
operavimo pasėkoje susikūrė Midwest Farm-Labor Al
liance,” >

Sharkcy, Easton ...................
P. Dambrauskas, Haverhill
Puidokas, Rumford .............
Šlekaitis, Scranton ...............

L. Prūscika, Chicago .................

Philadelphiečiai pirmoj vietoj! Gražiai pasidarbavo
Wm. Patten, P. Pilėnas ir J. Šapranauskienė, prisiųsda- 
mi daugelį atnaujinimų.

Iš Waterburio ir Hartfordo R. Mizara pridavė keletą 
atnkujinimų, punktus skirai pagal miestus.

P. Beeis iš Great Neck, N. Y., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Great Neckas žymiai kyla 
punktais.

Ona Girnis, iš Binghamton, N. Y., pasidarbavo vajuje 
prisiųsdama atnaujinimų. Ji viena iš vajininkių 20 kuo
poj.

J. Davidonis, Worcester, Mass., taipgi prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Vis dar laikosi laimėtojų 
lentelėje.

A. Žemaitis, Baltimore, Md\ įšoko į laimėtojų lentelę, *’ 
jis prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

V. Ramanauskas, Minersville, Pa., šis žmogus tikrai 
energingas, jam amžius nieko nereiškia, jis vistiek stoja 
į vajų su nauja prenumerata ir atnaujinimais. Sakosi, tai ’ 
dar ne viskas!

Mūsų menininkas, V. Wall, iš Wilkes-Barre, Pa., taip
gi gražiai darbuojasi vajuje. Prisiuntė naują prenume-• 
ratą.

Naujai įstojo į vajų prisiųsdami atnaujinimų sekanti 
asmenys: A. Berno t, Los Angeles, Calif., P. Šlajus, Ed
dystone, Pa., S. Puidokas, Rumford, Me., P. Anderson— 
L; Bekešienė, Rochester, N. Y. , šį sykį prenumeratų re
zultatus prisiuntė L. Bekešienė.

Sekanti vajininkai pakilo punktais: S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass., P. Šlekaitis, Scranton, Pa., A. P. Dam
brauskas, Haverhill, Mass., J. Adams, Grand Rapids, 
Mich., A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y., LLD 77 kp., Cliff
side, N. J., per Chas. Stephens.
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... ..... , $37.75. I New Kensington, Pa. 11.001
A. Lapinskas, Montreal, Elizabeth! N. J.......... 10.00

Canada, $6.00.
Po $5.00: V. Bizulis, Phi- j 

ladelphia, Pa., Antanas La- 
kickas, Coaldale, Pa., S. 
Benkus, Haverhill, . Mass., 
A. Sheiris, Nevč\ Kensing-

Aukų šį sykį gavome se-| Philadelphia, Pa. .. 
•karnai: . j So. Boston, Mass. .

Nuo dienraščio Laisvės Seattle, Wash..........
skaitytojų ir simpatikų įvy- Hillside, N. J..........
tusiame susirinkime, spa- Kearny, N. J...........
lių 21 ‘d., per J. J. Mpckaitį,! Wilkes-Barre, Pa. _. 
Bridgeport, Conn., $3

bet, ne mirčiai, o mirtis. tai 
karas. \

Mes, moksleiviai, o kartu 
ir visi mūsų žmonės, stato
me, dirbame gyvenimui, ne 
karui. Seneli, argi negražu, 
ar negera būtų gyventi vi
siems gražiai, taikiai,, kar
tu dirbti? Kam reikalingas 
karas, jei jis visiems žmo
nėms atneša nelaimes, aša
ras, o tik keliems kapitalis
tams - biznieriams peįną? 
Aš taip nenoriu karo, aš 
noriu mokytis, dirbti, aš 
noriu gyventi. Ir ne tik aš, 
bet mes visi, visi tarybiniai 
žmonės to norime....

Linkiu Jums, seneli, < 
taip pat bobutei, kurią aš 
labai, labai myliu, ir tetu-

' Hartford, j Conn. . . 
Paterson, N. J. ... 
Lawrence, Mass. . 
Bridgewater, Mass 

Easton, Pa....... . .
Schenectady, N. Y.

9.50
8.00

ton, Pa., P. Šlekaitis, Scran-; Scranton, Pa 
ton, Pa.

Po $3.00: Augustas Mil- 
čius, Rochester, N. Y., F. 
Riaubis, Phila., Pa., J. Mi- 
linaitįs, Baltimore, Md., 
John Petrus, Randolph, 
Mass., P. Sedar, Canal Ful
ton, Ohio, Louis Tvaska, Lu
tei*, Mich., John Bastis, 
Grand Rapids, Mich., C. P.

Great Neck, N. Y. .. 
Grand Rapids, Mich. 
Miami, Fla............I..
Rochester, N. Y_j.. 
Los Angeles/ Cal. ... 
Newark, ty. J............
Shenanddah, Pa. .... 
Haverhill,, Mass.........

6.00 
6.0(1 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3!00 
1.00 
1.00 
1.00

B. Stupelis, Philadelphia, 
Pa., B. Baranauskas, Phi-

Po $2.00: A. Kajokas, 
Rosemont, Canada, A. Ta^ 
mašauskas, Montreal, Ca
nada, J. Vaitekūnas. Mont
real, Canada, G. Balčikonis, 
Donora, Pa., Kanadietis.

Po $1.00: B. Gumauskas, 
Haverhill, Mass., V. & E. Ka-' 
zenai, Johnson City, N. Y., 
Joe Kemont, AV. Frankfort, 
Ill., J. S. Rainys, Phila., Pa. 
Brooklyn, N. 
Waterbury, Conn. . 
Brockton, Mass. .. 
Worcester, Mass. .

Negalima ] praleisti^nejpa- 
minėjant, 
radarbe iš Mbųtreal, Cana
da, drg. E. Morkeyich, taip
gi gražiai veikia jprenume- c. 
ratų reikalais. Ji prisiuntė 
gerą pluoštą / atnaujinimų » 
^Kaliku.

Jau vienas vajaus mėnji^ 
sis praėjo, žengiame į " 
ra. $epe/blogiausia pra
džiai— bet dar vis ghlėtų 
būčmgeriau. Gavome? g_erų _ 
žinių iš Elizabetho, paskelb
sime prie progos./

ąd musų bend-

*epe/blogiausia pra-

atsi-

o | Baltimore, Md.
- Detroit, Mich.

. ... $118.00.
. 69.00
. 63.00
. 56.00
. 53.00
. • 45.00

ninkamšuz nenuilstantį pa
sidarbavimą.
/ Laisves Administracija

gąi gyventi.
Bučiuoju visus.
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Bridgeport, Conn. ... 40.75
Chicago, 111............... 38.50

Bayonne, N. J............ 31.50

ČUNGKING. — Sniego 
audra dalinai trukdo Kini
jos Liaudies Armijos žygia 
vima linkui Čūngkingo, lai-, 
kiliosios tautininkų sosti
nės.



I

Ar Užteks Kinams Maisto? PAVOJINGI ATOMINIAI SIUNTINIAI Brazilijos “Bišių” Lošimas
I \

Daug neteisingų pasako-|gu būtų gana važiavimo 
jimų paskleista apie Kiniją (kelių, 
ir jos žmones. Trūkumas tinkamų susi

siekimo kelių jau nuo seniai 
yra pamatinis keblumas 
Kinijoje.

Aš pati patyriau, jog 
dažnai yra lengviau laivais 
įgabenti badaujančiai sri
čiai kviečius iš Jungtinių 
.Valstijų ir Kanados, per 

negu 
keliais per 300

Kinijoje esą per daug žmo
nių; todėl jos žemė nega
linti jų išmaitinti ir milio
nai jų turi badu mirti.

— Bet tajjy^’a melagin
gas išmislas, — sako ame
rikietė rašytoja Beari S.
Buck, kuri daug metų gy- Pacifiko Vandenyną, 
veno Kinijoj ir plačiai ap
keliavo ta šąli. V €

Buck, rašydama New 
y k/

Yorko T i mes Magazi ne 
spalių 23 <1. š. m., parodo, 
jog kinai ne tik gana mais
to užsiaugina sau patiems. 
Jie pagamina ir maisto 
produktų perteklių, kurį 
galėtų išgabent pardavimui 
į užsienius, jeigu turėtų 
progą.

Vadinasi, reakciniai poli
tikieriai patys save apsi-

;mylių (amerikinių) atga
benti kviečius ant mulo nu
garos bei žmogaus spran
do. -i

Kinai\labai myli žemę ir 
yra toki puikūs žemdirbiai, 
kad ir 1/itos pasaulio tau
tos galėtų daug ko iš jų 
pasimokyti.

Net ir dabar, nepaisant 
karo ir sumišimų, kinai 
valstiečiai pagamina milži- 

!’ niškus kiekius maisto. Ki- 
± . . .nijos žemė derlinga ir kinas, gau<l;nej;k. kuomet. tvirtina, |va’lstietis moka pUaikytij 

žemės vaisingumą. \'
Didysis kinų valstiečio!

Paštas, lėktuvai ir gėlo- kalcio, 
žinkeliai šiais laikais daž- rio ir kitų elementų 
nai gabena “nekaltus” ato- pai leidžia alfa, beta, gam-l!1’ 
mimus siuntimus. Bet tiejma ir neutronų spindulius.1 
siuntiniai galėtų nejučiomis'Tie gi spinduliai, ypač; 
amžinai sužaloti žmogaus :gamma-X, nuodija, ką tik ' 
sveikatą ir pakirsti gyvybę, |pasiekia, 
jeigu nebūtų tinkamai a])-1 
saugoti.

Čia kalbame 
juosius N0Z0/ 
nepastovius elementus, ku
riuos gamina atomų bom
bų fabrikai, kaipo! šaluti
nius produktus. Taip paga
minti nitrogeno \ (azoto),

nau-

būk badas privers i ąs kinus 
sukilti ir nuversti liaudi
ninku - komunistu valdžia.

Buck rašo:
— Tikrenybėje badas ar 

alkis nėra svarbiausias Ki
nijoj klausimas. Visi, kas! 
tik gyveno Kinijoje pirm, 
pastarojo pasaulinio karo, 
žino, jog kinai pasigamino 
gana maisto ir gerai mito,! 
nežiūrint, kad buvo nuvers
ta pirmesnė tautinė valdžią 
ir įsteigta nauja, karinė. 
Čiang Kai-šeko valdžia ir’ 
nepaisant, jog po to karto
josi naminiai karai įvairio-. 
se srityse.

Laiks nuo laik/o, tiesą,.

angliada-l Bet kadangi atominių iso- S. Paulp. — Braziliškas |maistą nuo savo šeimų. Mo- 
isoto-|t°Pų spinduliai taip landūs'žodis “bišiai” reiškia bend- tinos paima paskutinį kąs- 

rai naminius gyvulius ir'nį nuo savo kūdikių ir' ati- 
miškinius žvėris. j duoda bankininkams.

i' Brazilija yra vienintelė! 'Tjesa^zHs lošimas įstaty- 
šalis pasauly, kur vartoja- |mais uždraustas. Bet jeigu 
mas ir “bišių” lošimas, ku-ikas, vaikščiodamas po S. 
'ris yra tiek įleidęs šaknis į į Paulo didmiestį, atvyku- 
1 žmonių psichologiją, kaip šiam kam nors iš užsienio 
'būtiniausias kasdieninis rei- pasakytų, kad “bišių” loši- 
kalas.

Čia nekąįįėsiu apie tech- sakytoją 
nišką to lošimo 
mą, kuris yra gana painų!
ir tai nėra svarbu, bet aj6ie 

 

ekonomines ir socialine^ jo 
pasekmes.

Šį lošimą užlaiko ir plati
na stambūs piniguočiai ir 

bankininkai. Lošimas taip 
sutvarkytas, kad kai kurie 
numeriai siekia 40 ir 50 
nuošimčių bankininkų nau
dai.

Kadangi tąja liga-lošimu 
užsikrėtusi ir lietuvių kolo
nija, tai ir noriu atkreipti 
jų dėmesį.

Atsimenu, dar jaunas bū
damas Lietuvoje, kaip sap
nuotojai aiškindavo sapnų 
reikšmę: laimę ar nelaimę, 
turtą ar skurdą, sveikatą 
ar ligą ir t.t., sulig savo 
išsivaizdavimo ir patyrimo.

Čia, Brazilijoj, sapnuoto
jai ir sapnuotojos bėgioja 
vieni pas kitus ir klausinė
ja, klausinėja ir pasisako, 
ką sapnavo. Visi sapnai iš- 
guldomi, kad toks ir toks 
“bišis”, sulig sapno, turi 
išeiti ant pirmos arba pas
kesnių premijų - laimėjimų. 
Ir taip kas dieną kamuoja 
rūpesčiai sergančius lošimo

pavojingi, tai valdžia 
(įsakė juos siunčiant šitaip 
: aptverti:

Nors būtu siunčiamas 
mažiausias isotopo žiupsne
lis ar lašas kitas, jis turi', 

dirbtiniai isoto-jbūti įdėtas į stiklinį butelį, | 
J-1 1 1 J ’’ ► — į stoiįo švino

gi švininė dėžė turi 
įstatyta dar į storų 

lentų dėžę. Abidvi dėžės tu
ri būti aklinai uždarytos ir 
visi plyšiai ir plyšeliai kuo 
tikriausiai užlipinti.

Minimi <
pai yrą naudojami tūloms i o butelis 
ligoms tyrinėti bei gydy-'dėžę, 
ti. Jie taip pat vartojami būti 
sužinojimui, kokį maistą ir

augalai. Jų pagalba yra 
daromi ir įvairūs kiti moks
liniai bandymai.

Kazio Bevardžio Margumynai 
užaugintų miežių. 1948 me
tais New Yorko valstijoje 
buvo sunaudota 774,80i9 dė
žės Scotch degtinės. Dėžėje 
lyra 12 bonkų. Vidutiniai iš-

Indi- ėjo po 54 dėžes kiekvienam 
Gan- tūkstančiui žmonių.

1948 metais buvo padary
tas palyginimas, kiek Ang
lijos ir Amerikos angliaka- 
sis, vidutiniai imant, iškasa 
anglies per dieną. Pasirodė, 
kad Amerikoje angliakasis 
per dieną iškasa po 6 tonus 
ir pusę, o Anglijos anglia
kasis tik po 1 toną ir ket
virtį per dieną.

Dabartinis prezidentas 
Trumanas skambina pianą, 
o jo duktė Margareta 
gerai dainuoja.

Buvusiojo tautinio 
jos vado Mahatmos

gana

dhij’o užmušėjas Nathuran Tuo pačiu laiku Wash-

do 'išsisukti 
| bausmės.

Praeitą pavasarį Indijos 
teismas nusmerkė jį mirti. 
Jo gynėjai paskui apeliavo 

1 į Anglijos karalių Jurgį VI 
lors)— tame skaičiuje 55 i dėl pasigailėjimo. Ką pasa- 
nuošimčiai darbininkų šei- kys karalius, tai tik ateity- 
mų moterų, 30 nuošimčių !je sužinosime, 

biznierių moterų ir biznier- --------
profe-1 1620 metais anglų laivas 

slau- ■ “Mayflower’’^ atgabenęs į 
'! Massachusetts valstiją 103 

pirmuosius pilgrimus, buvo 
i Winston Churchill, Ang- ! laikomas vienu didžiųjų tuo 
llijos konservatų vadas, bu-paiku laivų. Dabar Anglijos 

::: varaž”- laive “Queen Mary” yra to- 
iš Antrojo gelbėjimosi valtys, kad 

. . . kaip pasaulinio karo gavo viso 3
pasireiškia badas kai ku- čiang Kai-šeko tautininkų milionus dolerių.

Apskaitliuojama, kad 30 
milionų moterų Jungtinėse 
Valstijose lanko pasidabi- 
nimo saliomis (beauty par-

žinkeliu ir automobil. vieš- 
Ikelių, kuriais jis galėtų sa- 
|vo produktus miestams pri
statyti ir parduoti.

I Aš lankiausi net pas bied- 
niausius kinų valstiečius ir 
atradau, kad jie įvalias . už
siaugina maisto ir sočiai i jr 15 nuošimčių 
valgo. Aš pati valgiau tuos sionaliu (mokytoju, 

y paprastus, bet gardžiai pa-lgių ir Rt.).
}(gamintus kaimiečių valgius,į --------

- rašo Pearl Buck.
Kaip čiango Tautininkai 

Kainavo Valstiečius
Buck nepasako,

vęs premjeras, 
m a atsiminimu

Vinayak Godse vis dar ban- ingtonas, D. C., išgėrė 103,- 
nuo .mirties 430 dėžes Scotch degtinės, 

larba po 115 dėžių kiekvie
nas tūkstantis jo žmonių.

už parašy- laive “Queen Mary,” yra to-

riose vietose, bet ne dėl to, valdžia engė valstiečius, iš 
kad šalyje bendrai maisto anksto 
stokuotu. Vietini badą vie
noje bei k i to i e apygardoje 
iššaukia tokios nelaimės, 
kaip potvyniai arba saus
ra. Bet tos nelaimės visuo
met tėra tiktai vietinės.

Milžiniškas Kinijos plo
tas, daug didesnis, negu 
Jungtiniu Valstijų, galėtų 
išgelbėti bet kurios atskiros 
vietos žmones nuo bado, jei-

išverždama mokes
čius už kelerius metus grū
dais, įvairiais produktais 
bei pinigais, kaip dvarinin
kai išnaudojo darbščius 
žemdirbius ir kaip Čiango 
armija plėšė paskutini duo
nos kąsni ir paskutinį siū-

Seniausias pasaulyj laik-

“Tching - Pao”. Jis pradėjo 
išeidinėti pradžioje 6-to 
šimtmečio. Iki šiol to laik
raščio redagavimui vadova
vo 800 redaktorių. < *

i vieną jų gali-* sutilpti 145 
keleiviai ir didelio pavojaus 
plaukioti jūroje.

Šiais metais dešimtuku 
rinkliavoje (March of 
Dimes), kūdikių paraly
žiaus ligoniams gydyti 
rinkta 25 milionai, 
stančiu doleriu, c c

su-
800' tūk-

Be Skausmo Būsiąs 
Danty Gydymas

Amerikietis dr. R. B. 
Black išrado mašiną, kuria 
galima būsią be skausmo 
gręžti taisytinus dantis.

Nors daugumas kaimie
čių, nežiūrint tų plėšikų, 
gynėsi nuo bado, bet Čiang 
Kai-šeko savanaudžių - spe
kuliantų šaika privertė mi
ll onus miestų 'darbininkų 
badauti. Jie grobė bei pi
giausiai supirkinėjo iš vals
tiečių ryžius ir kitus valgio 
dalykus, krovė i sandėlius 
ir pasakiškai brangiomis 
kainomis pardavinėjo juo-

Apie išradimą buvo praneš- dojoje rinkoje, 
ta Amerikos Dentistų Susi-; v Kada kinų Liaudies Ar- 
vienijimo suvažiavimui San 
Franciscoj praeitą mėnesį.

Naudojant tą mašiną, 
dantys bus gręžiami be 
grąžtuko. Mašina dideliu 
spaudimu smarkiai varys

• anglies dvideginio (carbon 
dioxide) dujas ir labai 
smulkius, kietus aliumino 
oksido miltelius pro siaurą 
snapuką i vietą, kurią rei
kia gręžti. Milteliai su du
jomis varomi pro siauresnę 
snapuke skylutę, negu plau
kas galėtų pralįsti. Tuo bū
du be grąžtuko ir gręžiama 
danties kaulas, be jo 
įkaitinimo ar virpėjimo.

Tokia mašina gręžų 
dantį, sakoma, žmogus 
junta jokio skausmo, jei jįy- 
vas nervas nepaliečiamas.

Naująją mašiną jau nau
doja įvairios dentistų kole
gijos ir Amerikos Laivyno 
Dantų Gydymo Centras.

mi]a užėmė Nankingą, šan- 
ghajų ir kitus didmiesčius, 
atrado kupinus, lūžtančius 
nuo grūdų ir kitų maisto 
produktų sandėlius. Kai tik 
liaudininkai atidarė tuos 
sandėlius, tuojau pagausėjo 
ir atpigo maistas.

Maisto gaminimas ir pa
teikimas nuolat gerės, kai 
dvarų žemės bus padalintos 
bežemiams ir mažažemiams 
ir kai visas lauko ūkis bus 
pertvarkytas liaudies nau
dai.

Kas liečia susisiekimus, 
tai Kinijos Liaudies Respu
blika jau tiesia naujus ge
ležinkelius ir vieškelius, ku
rie tarnaus ir kaimui ir 
miestui.

Liaudies valdžia nedejuo
ja dėl to, kad esą “per daug 
kinų.” Tokias pasakas ji
nai su panieka atmeta.

N. M.

Dr. Brook Chisholm, pir
mininkas Pasaulinės Svei
katos Organizacijos, kalbė
damas St. Cergne mieste, 
Šveicarijoj, pareiškė,, kad, 
pagal dabartinius moksli
nius a t r a d i m u s , a- 
t o-m i n ė bomba nėra 
didžiausia baisenybė žmo
nėms žudyti. Nes atrasta 
tokių bakterijų (ligų perų), 
kuriomis galima išnaikinti 
dideliu tautų gyvybę per 24 
valandas. Jisai sako:

—Jei tie moksliniai atra
dimai bus vartojami masi
niam žmonių žudymui, tai 
žodis “progresas” bus žino
mas mokslinėse laboratori
jose vardu “žmogžudystė.”

Šiuo laiku yra 18,976,000 
Pirmojo ir Antrojo pasau
linių karų veteranų Jungti
nėse Valstijose. r

Didžiuma Jungtinių Val
stijų prezidentų mylėjo mu
ziką. Jeffersonas buvo la
bai gabus smuikininkas. 
Wilsonas turėjo gražų bal
są ir jaunose savo dienose 
dažnai pasirodydavo publi
koje, solo dainuodamas. 
Hardingas puikiai vartojo 
net keletą skirtingų muzik. 
instrumentų. Grant sakyda
vo, kad jam dainos geriau 
patinka, negu muzika; bet 
iš dainų atsimindavo tiktai 
vienos žodžius — “Yankee- 
Doodle.”

kad šių 
mėnesį

Apskaitliuojama, 
metų rugpjūčio 
Jungtinėse Valstijose dirbo 
viso 59 milionai, 947 tūks
tančiai žmonių, tame skai
čiuje 42,644,000 vyrų ir 17,- 
303,000 moterų. Z » 1.

Scotch degtinė, impor
tuojama Amerikon iš Ang
lijos, kone visa pagaminta 
iš Jungtinėse Valstijose

Buvęs prezidentas Ab
raham Lincoln, pirm patu
pimo prezidentu, “barten- 
deriavo” ir savo vardu tu
rėjo saliūno bizniui leidi
mą. Dar ir dabar* kabo ta
me saliūne tas leidimas (li
cense) Springfield, mieste, 
Illinois valstijoj.

Buvęs prezidentas' And
rew Jackson su savo švoge- 
riu taipgi laikė saliūno biz- liga, 
nį. George Washington tu-; 
rėjo degtinės bravorą; vė
liau tą biznį perleido savo naktį, 
broliavaikiui.

Saliūnininkų taip pat yra 
apsišvietusių, progresyvių 
ir žymių žmonių. Tik tam
sūs fanatikai ir švkštuo-

” loši- 
i mas čia uždraustas, tai pa- 

. palaikytų bepro- 
sutvarky- čiu, nes visur viešai lošia

ma ir\skelbiama šis loši
mas. \

Pas mus yra taip:
Bankininkai sumoka val

džiai pabaudą kas menesį 
ir lošia viešai. Esant tokiai 
padėčiai, jeigu kuriam pa
sisektu išlošti didesne su
mą pinigų, bankininkas ga
li nemokėti, ir niekas netu
ri teisės reikalauti, nes lo
šimas “uždraustas.” Kaip 
matome, ir šis reikalas su
tvarkytas bankininkų nau
dai.

Reikū v_.r_____ , __
naturalusS^isuomenes pasi

 

reiškimas y\*a kuo nors už

 

siimti; O'kur. nėra laisvės 
pažangiam organizaciniam 
veikimui (kaip kad Brazili
joj), tai daugelis žmonių pa
siduoda žalingoms ydoms, 
atimdami nuo sa^ęs ir savo 
kūdikiu burnos dūįnos kąs
ni, c

j

pripažinti, kad

mina saliūnininkų vardą.

Gyvenimui namą, kurį 
1939 metais įgalėjai nupirk
ti už $4,599, dabar už tokį 
pat narna reikia užmokėti 
$10,519.

Jungtinių Valstijų prezi
dento vardu kasdien iš
siunčiama nuo 1,000 iki 3,- 
000 laiškų. O F. D. Roose- 
veltui prezidentaujant, 
kių laiškų buvo kasdien 
siunčiama nuo 6,000 iki 
000.

to-

tės tu-

Tas lošimas ne 
daug žalos ir mūsų 
čiams, kacKnet sunk 
minėti. Pavyzdžiui, vie\a! 
me S. Paula priemiesty, 
tūlas mūsų tautietis, užm 

.tęs paskutinius pinigus an 
laukė pasekmių, ir 

sNaukes savo nenaudai,— 
•ąuke is gyvųjų tąrpo. 

^ik^lingai sueik- 
nesan- 
Ir tas 
sau ir

Dauguma moterėlių, 
susapnavusios v y^k u sVai 

stengiasi užmigti 
(dienos metu, kad susapnuo
tų išeisiantį “bišį”.

Atsitiktinai išsipildžius 
kai kurio sapnuotojo sap
nui ir išdėstymui, tai tas 
ir pinigus galėtų imti, pa
sakydamas, ką sapnavo.

“Laimingas” tas, kuris, 
pralošęs kelis šimtus a!r 
tūkstančius, išlošia, kelias 
dešimtis kruzeirų. Bet, išlo- 
šus pinigų, reikia “bišius 
aplaistyti.” Ir taip vienas 
blogumas gimdo kitą blogą.

Aiškumo dėlei čia patiek
siu pasekmes bandymo, ku
ris buvo padarytas nedide
liame miestelyje Sao Simao Aloivando
(Švento Simano),; kuris | ^SOnfla

Kepeny Cirrlia§js _

vi-Apskaitliuojama, kad 
same pasaulyje kasdien pa
sidaugina 50,000 žmonių.

— Dabar pasaulyje esama 2 
So- ibilionai, 125 milionai žmo-

Amerikietis Negras 
Dainuoja Bulgarijoj

Sofija, Bulgarijoje. 
Masiniame susirinkime
f i jo j, Bulgarijos sostinėje, 
neseniai dainavo amerikiet. 
negras Kenneth Spencer. 
Tai buvo iškilmingas susi
rinkimas draugiškumui at
žymėti tarp dviejų kaimy
niškų Liaudies Respublikų 
—Bulgarijos ir Rumunijos.

Dainavo Rumunijos ar
mijos choras iš 200/vyrų. 
Buvo artistiški šokiai ir iš 
žmonių sudaryti gyvieji 
vaizdai, paveiksluoją Ru
munijos žmonių gyvenimą.

Iškilmėje dalyvavo ir 
aukšti Rumunijos valdinin
kai.

Dainininkas Spenčer sa
kė: — Aš dar niekada savo

nių.

Jungtinių Valstijų plotas 
yra 3,022,387 ketvirtainės 
mylios —. 2,977,128 mylios 
sausžemio ir 45,259 ketv. 
mylios vandens.

Gyventojų, pagal praeitų 
metų spąlio 1 d. skaičiavi
mą, šioje šalyje buvo 147 
milionai, 280 tūkstančių.

Civiliam Jungtinių Vals
tijų karui baigiantis 1865 
metais, daugiau kaip 10,000 
plantacijų savininkų iš pie
tinių valstijų pabėgo į už
sienį, nenorėdami būti po 
jankių valdžia. Daugiausia-VA- AAA.VA.VVVVVV W . JVWVVVVJV .VA-------------------------- ,---------------" O ---- -------------------------

gyvenime nemačiau tokio į-1 jų nukeliavo, kaip išvietin- 
stabaus tautos gyvenimo ! tieji - DP, į Braziliją. Ma- 
atvaizdavimo dainomis, šo-1 tote, kad ne dabar atsirado 
kiais, muzika ir gyvaisiais dipukai. Jų buvo ir seniau, 
vaizdais. Kazys Bevardis

e-
išsi

'vejama laiko! Kiek 
taikos šeimų tarpe! 
viskas — skriauda 
savo klasei.

Mūsų tautiečiai - 
retų pagąlyoti rimtai, kaip 
pastoti kelią ta? ydai! Nors 
ir ne visus, bet galima kai 
kuriuos pasukti gerojon 
pusėn, 
tekti i 
giško patarimo. Bet reikia 
neužmiršti, kad^-kovoj ant 
prieš kokią ydą, reikia pra
dėti pūčiftnrliūo savęs.

ai kuriems gali už- 
nuoširdaus, drau-

ra'ndasi S. Paulo valstijoje 
ir turi 4,235 gyventojus. 
Bandymas buvo daromas, 
kiek suvartojama pieno ir 
šviežios mėsos, kuriu at- 
sargos negalima sulaikyti.

Lošiant “bišiais” tų pro
duktų suvartojimas buvo 
sekantis:

Sausio mėnesį sunaudota 
2,334 kvortos pieno- ir 23 
galvijai; vasario mėn. 2967 
kvortos pieno ir 20 galvijų; 
kovo mėn. 2,020 kvortų pie
no ir 22 galvijai; balandžio 
rpėn. 1973 kvortos pieno ir 
2$’ galvijai.

Po keturių mėnesių buvo 
griežtai uždraustas “bišių” 
lošimas ir pasirodė sekantis 
tų produktų suvartojimas: 
gegužės mėnesį 5,149 kvor
tos pieno ir 36 galvijai; 
birž. mėn. 5,555 kv. pieno ir 
46 galvijai; liepos mėn. 6,- 
028 kv. pieno* ir 64 galvijai.

Šioji mažutė apyskaita 
aiškiai parodo, kokią didelę 
žalą neša visuomenei tas 
lošimas. Dažnai tėvai ati
ma būtiniausią kasdieninį i

Neseniai daktarai < 
tindavo, kad alkoholis 
šaukia pavojingą keilbųu 
(jaknų) ligą, vadinamą1 
cirrhosį. Pastaruoju laiku 
pripažįsta, jog tikroji tos

Bet skrodimas įnirusiųjų 
kūnų parodė, jog kepenų 
cirrhosis paguldo daugiau
sia tokių žmonių, kurie 
prastai mito, ypač, 0<urių 
mitybai \ stokavo mėsos ir 
pieno proteinų, o riebalų 
per daug buvo.

Didysis daugumas alko
holikų nenori valgyti, kadą/ 
geria, o maisto t rūkam
gadina kepenis, nekalb 
apie kitus organus. Nq£s
pats alkoholis 
nims, bet d i džiazus i ą/L lygu
mą jis daro tuon?
laiko gėriką nuo vįlgyn 
kaip rašo dr. T.
Dellen amerikinėje )sp 
je.

(Tąsa 4-ine pi

3 pusl.-r-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr.,

nkia
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UŽ KĄ JIE BUVO PAKARTI?
Vengrijos valstybinės prokuratūros kaltinamasis Aktas Raiko ir jo 

bendrininkų byloje
Milaną. Per juos jis gaudavo slaptas vi
daus politinio ir kito pobūdžio žinias. 
Šiuos duomenis jis kas mėnesį apiben
drindavo pranešime ir pasiųsdavo jugo
slavų šnipinėjimo organizacijos žiniai. 
Už tai šnipinėjimo organizacija regulia- 

.riai mokėdavo jam piniginį atlyginimą.
Savo veikla Ognenovičius įvykdė nu

sikaltimą:- šnipinėjimą, tėvynės išdavi
mą.

€

(Pabaiga)

a) Salaji Andrašas gimė 1918 metais. v 
1935 m. jis tapo policiniu įskundėju. Nuo 
to laiko jis buvo provokatoriumi tai Ju
goslavijoje, tai Vengrijoje. Būdamas po
liciniu įskundėju, jis li942 m. išdavė po
licijos sekliui Juchas Antalui Komunistų 
jaunimo sąjungos vadovybės nąrius: 
Šagvarį Endrą, Orbaną Laslo, Lakošą 
Evą ir Erdešą Peterą. Siekiant išvengti 
jo demaskavimo, jis buvo nuteistas ne
didelei bausmei, kurią atliko 1944 me
tais Šatoraliauchų kalėjime, dirbdamas 
policijai. Šatoraliauchų politin. kaliniai 
iš vengrų ir jugoslavų tarpo rengė tuo 
metu požeminį perkasą. Salaji Andra
šas pranešė kalėjimo viršininkui Linber- 
gui apie šį požeminį perkasą ir"apiė pa^ 
bėgimo plano detales. Kadangi kalėjimo 
viršininkas dėl išdavystės žinojo apie pa
bėgimo planą, jis ėmėsi kontrpriemonių. 
Buvo užmušti arba vėliau nubausti mir
ties bausme 64 kaliniai. Salaji Andrašas, 
atsilyginant už įskundimą, buvo paleis-

Tuo būdu Sala j i Andrašas įvykdė ka
rinį nusikaltimą, būdamas 64 politinių 
kalinių nužudymo arba neteisėtos mir
ties bausmės bendrininku.

b) Salaji Andrašas ilgą laiką šnipinė-

zacijos naudai. Pagal Brankovo parody
mą :

“Salaji visam gyvenimui buvo susiri
šęs su Rankovičium h* su UDBA, kuri 
laikė jį rankose, nes žinojo jo išdavystę 
Šatoraliauchų kalėjime.”

Salaji Andrašas iš pradžių šnipinėjo 
pavestas Jugoslavijos majoro Smiljani- 
čiaus, kuris, būdamas Jugoslavijos repa- 
racinės valdybos vadovas, dirbo Vengri
joje. Vėliau jį perdavė misijos patarėjui 
Brankovui, o paskui Jugoslavijos šnipui 
Šedjaničiui. Savo šnipinėjimo veiklos 
procese jis, Brankovo pavedimu, išgavo 
parengiamųjų darbų plano sienoms gin
ti projektą, o taip pat pastabas apie šį 
planą. Jis perduodavo slaptas žinias apie 
slaptus Ministrų tarybos nutarimus ir 
kitais klausimais. Salaji palaikydavo ry
šius ir su Jugoslavijos šnipu Robu An
tenų, kuriam jis.išdavė gamyklų nacio
nalizacijos įstatymo parengimą prieš tai, 
kai šis įstatymas buvo paskelbtas span-, 
doje. Tuo būdu Salaji Andrašas perduo
davo užsieniečiams slaptas žinias apie 
vengrų valstybės ekonominę ir karinę pa
dėtį, tuo statydamas į rimtą pavojų vals
tybės interesus, t. y. nusikalto šnipinėji
mu, tėvynės išdavimu.

c) Salaji Andrašas, būdamas Jugosla
vijos šnipų organizacijoj agentas, siųs
davo į svarbius valstybinio aparato pos
tus asmenis, kuriuos numatė šnipų orga
nizacija. Sutinkamai su Jugoslavijos šni
pų organizacijos nurodymais jis sujun
gė šiuos žmones ir vadovavo jų veiklai. 
Taip, Salaji Andrašas pasiuntė į užsie
nio reikalų ministeriją Reksą Jožefą ir 
Brankovo nurodyjnu pasiekė, kad Reksas 
galėjo pasilikti užsienio reikalų ministe
rijoje, nepaisant to, kad jį pagrįstai įta
rinėjo šnipinėjant Jugoslavijos naudai. 
Tuo būdu jis pasiuntė į reparacijos val
dybą buvusį policijos kapitoną Jugoslavi
jos šnipą Chegediuš Jožefą. Salaji pasie
kė, kad Jugoslavijos šnipų organizacijos 
seklį Vengrijoje Robą Antoną pasiūlė de\ 
putatu. 1948 m. rugsėjo mėn. jis, Robo. 
Antono nurodymu, pasiuntė į partinę 
mokyklą Jugoslavijos šnipą Kovačevičių' 
Milenką. Jis nuolat vadovavo šiems šni
pams.

Tuo būdu Salaji Andrašas buvo vie
nas iš vadovų organizacijos, kurios veik
la buvo siekiama nuversti 1946 m. 1 įsta
tymo įvestą demokratinę valstybinę san
tvarką. r

Ognenovičius Milanas, Vengrijos pi
lietis, nuo 1945 m. buvo Jugoslavijos šni
pinėjimo organizacijos vadovo Robo An
tono užverbuotas šnipas. Robo Antono 
nurodymu jis užmezgė ryšius su kitais 
Jugoslavijos šnipinėjimo organizacijos 
agentais — su Jugoslavijos misijos Bu
dapešte sekretoriumi Blažičium Jožęfu. 
Bla'žičiaus nurodymu, Ognenovičius Mi
lanas pasirašė įsipareigojimą, kad jis 
dirbs jugoslavų šnipu. BlažiČiaus nuro
dymu jis, būdamas jugoslavų agentu, 
užverbavo Kovačevičių Meti ją, Chrati- 
kovą Milošą, Gromčičių Jovaną, Šupnt;

VII.
Korondis Belą gimė 1914 m. Horti fa

šizmo viešpatavimo laikotarpiu jis tarna
vo žandarmerijoje kapitono laipsniu. Nuo 
Tarybinės Armijos jis pabėgo į Vokieti
ją, iš kur grįžo Palfi Djerdji ' specialiai 
kviečiamas. Palfi Djerdjis patikrino jo 
asmenybę ir pasiuntė jį į demokratinę 
armiją majoro laipsniu. Paskui Palfi, 
siekdamas sutvirtinti Raiko Laslo šnipi
nėjimo organizaciją, perdavė Korondi į 
vidaus reikalų ministeriją, kur Raikas 
paskyrė jį policijos pulkininku. Raikas 
davė Korondi užduotį organizuoti iš bu
vusių žandarų, Hdrti armijos karininkų, 
puskarininkių ir kitos fašistinės šlykšty
bės tokį patikimą jam batalioną, kurį jis 
galėtų visiškai turėti savo žinioje veiks
mams prieš respubliką. Po to, kai Rai
kas Laslo pranešė jam, kad kalbama 
apie priešvalstybinį ginkluotą sąmokslą, 
Korondi gavo iš Palfi Djerdjo direkty
vas sąmokslo planui įvykdyti. Kaip paro
do Korondi, Palfi 1|948 m. liepos mėn. 
jam pasakė štai ką:

“Jis žino direktyvas, kurias gavau iš 
Raiko. Jis pareiškė, kad aš turiu orga
nizuoti svarbių Budapešto objektų už
grobimą. Toliau jis pareiškė, kad aš ga
liu tikėtis specialaus pulko, kurį jis su
organizavo ir kurį sudaro patikimi bor
tiniai karininkai. Palfi pranešė, kad aš 
turiu patikrinti vyriausybės narių Ra- 
koši Matjaso, Farkašo Michajaus ir Ge
re Ernės buvimo vietą ir juos suimti. Jis 
pareiškė, kad, esant bet kuriam pasi
priešinimui, aš turiu panaudoti gink
lą.”.

Baigdamas pasikalbėjimą Palfi prane
šė Korondi, kad prievartinis vyriausybės 
nušalinimas neabejotinai pavyks, nes jį 
rems Jugoslavijos ginkluotųjų pajėgų 
baudžiamieji organai.

Tuo būdu Korondi Belą įvykdė nusi
kaltimą, būdamas vadovu organizacijos, 
kurios veikla buvo siekiama prievarta 
nuversti 1946 m. 1 įstatymo įvestą de
mokratinę valstybinę santvarką ir demo
kratinės respublikos vyriausybę.

VIII.
Justus Palas gimė 1905 m. Nuo 1932 

m. jis dirbo vengrų politinės policijos 
įskundėju. Žinodami Justaus, kaip poli
cinio įskundėjo, vaidmenį, jugoslavų ka
rinės misijos vadovas pulkininkas Cicmi- 
las Obradas ir misijos darbuotojas majo
ras Javoskis paskyrė Justų dirbti jugo
slavų šnipinėjimo organizacijai. Būda
mas nacionalinio susirinkimo deputatu, 
socialdemokratų partijos vadovybės na
riu ir Vengrijos radio direktoriumi, Jus
tus rinkdavo slaptą informaciją ir per
duodavo ją Jugoslavijos šnipinėjimo or
ganizacijai. -Justus Palas, kuris yra se
nas trockininkas ir palaikydavo asme
ninius ryšius su gausiais tarptautiniais 
trockininkais, perduodavo Jugoslavijos 
šnipinėjimo organizacijai slaptą infor
maciją, daugiausia apie padėtį socialde
mokratų partijoje, komunistų partijoje 
ir vėliau Vengrijos darbo žmonių parti
joje. -Šiuos duomenis jis perduodavo ju
goslavų agentui tiek raštu, tiek žodžiu.

Tito žmonės' Justaus šnipinėjimo pa
slaugas laikė tokiomis svarbiomis, kad 
paskutiniuoju metu uždraudė šnipams, 
dirbantiems Jugoslavijos misijoje Buda
pešte, palaikyti šu juo ryšius. Informa
cinę medžiagą iš Justaus visuomet gau
davo specialus Rankovičiaus įgaliotinis. 
Justus Palas, be šnipinėjimo Jugoslavi
jos naudai, dar šnipinėjo Prancūzijos 
misijos Budapešte atašė kultūros reika
lams Frankui Gašo. Žymią jugoslavams 
surinktos šnipinėjimo medžiagos dalį jis 
perduodavo Gašo. Ypatingai išsamiai jis 
pranešdavo jam slaptus duomenis, gau
tus socialdemokratų partijos ir vėliau 
Vengrijos darbo žmonių partijos centri
nės vadovybės , posėdžiuose, o taip pat 
slaptus duomenis Vengrijos radijo orga
nizaciniais, administraciniais ir techni
kiniais klausimais.

Justus Palas, būdamas nacionalinio

susirinkimo deputatas ir radijo direkto
rius, perduodavo užsienio valstybių at
stovams slaptas žinias apie tarptautinę 
ir ekonominę vengrų valstybės padėtį. 
Šie jo veiksmai rimtai pažeisdavo Valsty
bės interesus. Jis įvykdė dėl to nusikalti
mą: šnipinėjimas, tėvynės išdavimas.

MOTYVAVIMAS
Raikas Laslo ir jo bendrininkai sukū

rė tokią organizaciją, kuri siekė tikslo 
nuversti vengrų liaudies demokratiją, 
garantuotą konstitucinio įstatymo, lik
viduoti Vengrijos nepriklausomybę ir 
kad šalį pavergtų svetimšaliai. Raikas ir 
jo gauja pasiskyrė tikslą atplėšti Veng
riją nuo taikos gynimo stovyklos, kuri 
yra vienintelis mūsų tautos laisvės ir lai
mės laidas, ir prikaustyti mūsų šalį prie 
imperialistinio fronto, tuo pačiu paže
minti ją iki imperialistų satelito, mario
netės vaidmens. Šį tikslą jie ketino pa
siekti jugoslavų valstybės vadovų Tito, 
Rankovičiaus, Kardelio ir Džilaso kariš
kai remiami. Rdikas ir jo gauja norėjo 

. sunaikinti visus didžiuosius Vengrijos 
liaudies demokratijos laimėjimus, išda
lintą valstiečiams žemę grąžinti dvari
ninkams, kasyklas ir gamyklas — kapi
talistams, darbo liaudies gankas sukaus
tyti grandinėmis ir vėl atiduoti valdžią 
vengrų liaudies priešams, pabėgusiems į 
Vakarus. Sąmokslininkai norėjo pavers
ti Vengriją Jugoslavijos kolonija, kolo

nija Tito, .kuris kartu su savo gauja de
zertyravo iš socializmo ir demokratijos 
stovyklos į užsienio kapitalo ir reakcijos 
stovyklą ir tuo būdų pavertė Jugoslaviją 
imperialistų vasalu. Už Raiko ir jo ben
drininkų planų stovėjo Amerikos impe
rializmas, kuris jau surinko okupacinė
se Vokietijos ir Austrijos zonose savo 
grandininius šunis, buvusius nilašisti- 
nius, fašistinius, hortistinius karininkus, 
buvusius žandarus, kurią, tikisi, kad jie 
vėl galės, kaip ir 1944 m., nuskandinti 
vengrų darbo liaudį kraujuose ir vėl, šį 
kartą ne vokiečių fašizmo, o Amerikos 
imperialistų interesais, parduoti Vengri
ją ir tuo pačiu panaikinti visus mūsų iš-/ 
sivadavimo ir atgimimo pasiekimus. YZ

Raikas Laslo ir jo bendrininkai nepa
būgo griebtis bet kokių niekšiškumų 
šiems nusikalstamiems, niekšiškiems 
tikslams pasiekti. Kaltinimą įrodo kal
tinamųjų prisipažinimas, medžiaga, pri
dėta prie dokumentų, kurie bus paskelb
ti proceso metu, ir pastabos. Kaltinimas 
visame kame remiasi parodymais liudi
ninkų, kurių apklausinėjimą aš pasiūliau 
kaltinamajame akte. Nėra jokių duome
nų, kurie liudytų, kad kaltinamieji „įvyk
dė savo darbus, būdami nepakaltinamo
je būklėje, arba priežasčių, kurios paš&j 
lintų galimumą vykdyti procesą ir'nu
bausti kaltinamuosius. Dėl to prieš juos 
iškeltas kaltinimas turi įstatymo galią.

Kalifornijoje
LOS ANGELES. —■ Civilių 

teisių gynimu mūsų miestas 
gerai pasižymi. Pasiryžta ir 
baigiama sukelti $200,000 
kaucijoms 11 komunistų va
dų. Paskleista daug literatū
ros. San Franciscoj leidžiamo 
dienraščio “People’s World” 
specialūs laidos paskleista 
25,000 kopijų. Vietinio ne
grų pažangaus laikraščio ir
gi. gražiai paskleista. Šis laik- 

už gynimą komu- 
Paskleista ir 100,-nistu vadu.

()()() lapelių

Lietuviai irgi gerai 
m i šiuo klausimtr.

Mūsų miesto 
dar nepajėgia 
piktadarysčių, 
ta d ariu, 
m a, čia 
Amerikos

pasižy-

valdovai vis 
nuslopinti 

pik-
Dar 
esąs visos

susekti 
blogiau, sako- 
centras 

gemblerysčių.
mūsų mieste yra

ypač dėlto, kad čia yra jud- 
ccntras, daug brangiai 

aktorių ir direk- 
Daugelio mokestis yra 

už išmintį. Gem- 
čia yra rojus. Jie

ir susimetė. Tas nereiš- 
jog kiti dideli miestai 
jų liiiosi. Jų yra kitur, 
čia. sakoma, yra mazgas

nom o k amų 
toriu c
išnašesnė 
bleriams. 
čia

nuo 
bet 
gemblerysčių.

Jei kuriu 
darbuotojai 
dėlko čionai 
kuopai ,fL “ 
— gerai \ klo

Newark,IN. J.
Būkime Vii^i Šios Šalies

Nereikia daug aiškiijjcj Ii 
tuviams, kokią rolę io^ 
šalyje Progresyvė 
Kaip daug darbuoj 
dėli progreso myk 
pūs profesionalai
gerokai. ■ pasiturinti - žm 
Tokis>dNe\v Jersey v; 
Progresyvės Partijos ž 
kanp Jam^s Imbrie, . 
/aistijos /partijos pirmi
Tokia r/oteris, kaip Katherine 
A. Van Orden, N. J. rinkimų 
tvarkytąja, 
niai
kuri turi 
liaudies.

šioje 
arti ja. 

*i\toki di- 
•jai

ir
įvai- 
x net 
įneš. 

Išlijo.* 
iogu4, 
Įj./j. 
inkas.

kuriai ekonomi- 
kumai nežinomi, 

žmonišką širdį ,aėl

leidžia savaitinį 
puslapių

pui- 
laikraštį, 
Tapkime 

nariais,

kų 12-16 
kopija tik 5 centai. 
Progresyvūs Partijos 
tik vienas doleris į metus, ii; 
tuomet gausite šį kovojantį 
savaitraštį anglų kalboje. Pa
remkime savo judėjimą mo
raliai iiymateriaįiąi,!

/, G. Albinas.

Hartford, Conn

(teamsters) spiriasi, kad jie 
turi tuos darbininkus atsto
vauti.

Abi unijos yra nariai Ame
rikos Darbo Federacijos.

čia pasitvirtina, kaip amatiį- 
nės unijos daug energijos įst
eik voja nenaudingam darbui) 
bereikalingiems vaidams, ku
rie dargi silpnina darbininkus.

Kova prasidėjo • Alameda 
apskrityje, dabar siekia ir tox 
iiau.

Los Angelės laike Robeso- 
'no koncerto irgi tūli “graižė 
dantį,“ bet žmonių buvo tiek 
daug, kad jie nedrįso bent ką 
daryti. »

ALDLD REIKALAIS

dangumoj LLD kuopų įvyks 
susirinkamai. Pageidautina, 
kad ,j/ose būtiUišHnk

i gatai į LLD 3-čios \ 
Darbai Saln Francisko mies-i metinę konferenciją,

laibus sekmadienį, 27 
kričio (Nov.), J0:30 
ryto, Laisvės Choro

te tiek geriau eina, bent taip 
skelbia valstijos darbo depar
tments.

Bedarbių t skaičius mieste 
nukrito nuo 47,400 iki 45,800.

Visoj apylinkėj bedarbių 
skaičius nukrito nuo 96,000 
iki 90,000.

Jūreivių ir kitų laivų darbi
ninkų tarpe, betgi, bedarbių 
skaičius padidėjo.

įskrities 
ftiąi at- 
d. Ihp- 
val. iš 
Salėje,

155 Hungerford St., Hartford. 
Conn.

Būtų malonu matyt, kad de
legatai atsivežtų iš kuopų ra-’ 
portus trumpai sutvarkytus, 
tai liktų daugiau laiko svars
tymui kitų reikalų. V. J. V.

tuo 
pakraščio 

vis-

San Francisco vis dar yra 
svarbiausias Pacifiko pakraš
čio miestas, nors jau nėra 
metropolis. Los Angelės ])ra- 
lenkė “Frisko“ dyąžiu, 
būdu tapo Pacifiko
metropolis, bet “Frisko 
tiek yra svarbiausias centras 
vakaruose.

Aišku, f- 
šokių, bet kažin Kaip tai į 
Kalifornijos skyrių rašinėti 
palikta veik vienaki Alvinui. 
Aišku, mūsų miestas nefigu- 
ruoja žiniose kaip reikia.

Norėčiau žinoti, dėlko ke- 
.lios mūsų veikliosios moterys, 
kurios gerai gali rašyti ir se
iliaus rašydavo, dabar to ne
daro ?

Kahe, Sonia, Marė, kas

žinių čionai yra vi-

San Diego., — Namų savi
ninkai skelbia, kad daugelis 
nori rendų i kontrolės nuėmi
mo, bet daug rendaūninkų sa
ko, kad jų ir taip imama dide
lės rendos..

Namų savininkai reikalauja 
miesto tarybos panaikinti kon
trolę. Demokratų ir Nepriklau
soma Progresyvių Partija prie
šinasi tam.

—Žvalgas.

kolonijų
norėtų

’ LDS ‘
‘Mixmasteriams”
Jasi vajus vesti, 

galima į trumpai paaiškinti:
Sėkmingam vajaus prave- 

dimui reikia —
Viena, smarkiai dirbti,

ieškoti naujų narių;
Antra, organizacija turi 

būti, veikli, kad daugelis ją 
žinotų ir jaustų norą jon ra
šytis. '

“Mixmasteriai” ir vieną ir 
kitą! gerai atlieka.

LDS 
žinoti, 

čiagimių

Los Angeles. — CI,0 Tary
ba čionai sako, kad namų sa- 
vainikai trijų priemiesčių, 
savo i pastangose re.ndas “dė
lę o n t r o liuoti,“ suskaičiavo 
daug tuščių namų, bet paty
rinėjus pasirodė, kad tie na
mai yra tik tušti lotai, garažai 
ir kiti “pastatai,“ kuriuose ne
galima gyventi.

Rendų kontrolė čia yra la
bai gyvas klausimas.

Austrijos Ministras—Šnipas 
Wall Stryto Įnagis

VIENA,-Austrija. — Te-, 
lepress žinių agentūra pra
neša, jog dabartinis Austri
jos užsienio reikalų fninist- 
ras veikia kaip Amerikos 
Wall Stryto šnipas ir Jugo
slavijos Tito valdžios sėb
ras prieš Sovietų Sąjungą 
ir kitas demokratijas ryti
nėje. Europoje;

KAIP ATSIRANDA 
KEPENŲ CIRRHOSIS

(Tąsa nuo 3 pusi.)
Žymėtina,' jog kepeny 

cirrhosį sunku pažinti,/Iki 
ta liga jau pusėtinai Išsi
vysto. Tarp ankstyvų^ 
įęnklų yra šie: /

Praradimas noroValgyti, 
kūno svorio mažėjimas sy
kiu su koktumu i Z tąsymu 
vemti, bendras tfusilpimas, 
proto atbukimas, tempera
tūros pakilimsfs, varginantis 
pilvo išpūtimas, odos iš
džiūvimas ir sukietėjimas, 
greitas plaukų slinkimas, 
akių pageltimas, kraujo ro
dymasis su mėšlu, kojų išr.

jos

Toki ligoniai 
gydomi pritaikytu r 
susilaikymu nuo alkbholio, 
sumažinimu kavos/gėrimo 
ir ištraukomis iZ gyvulių 
kepenų.' /

ROCHESTER, N. Yt

paprasįsri’ 
istu,

N. M

San Fr»ncisko. — 12,000 
Pacįfiko pakraščio laivakro- 
vių; kurie priklauso Inter- 
n aitj o n a 1 .Longsh ore men’s
and Warehousemen’s Uni
jai, užtikrinta senatvės pen
sijos ir sveikatos apdrauda, 
bet abieji — ir darbininkai 
ir samdytojai — sumokės 
fondus tam.

Šis planas ims galioti nuo 
sausio 1, 1950 metų.

Darbininkai sumokės. 45%-, 
o samdytojai 55% į tuos fon
dus.

Oakland.—Jurisdikcinė ko
va tarp-klerkų ir vežikų uni
jų čionai, už teisę atstovau
ti tinklinių-krautuvių (chain 
stores) 'darbininkus, netik ne
siliauja, bet dar didėja ir gali 
išsiplėtoti po visą valstiją.

Klerkams roflos tie darbi
ninkai artimesni, bet vežikai

San Francisco. — War Me
morial Opera House pasikvie
tė dainuoti Kirsten, Flagstad, 
kuri skaitoma nacių pataikū
ne laikė karo. Tokie amerikie. 
čiai dainininkai kaip Pairi Ro
beson, Marian Anderson, Ca
rol Brice, Dorothy Maynor ir 
kiti ignoruojami, nors jie ge- j 
resni dainininkai.

Arturo Toscanini jau 1938 
metais sakė: “Marian Ander
son, toks balsas, kaip tavo, 
pasitaiko tik sykį j 1OO me
tų.”

Bet vieton jos, mūsų opera 
kviečiasi nacių pataikūnus.

turėjo 
Laike K mi

ni i- 
ant 
mi-

San Frapcisko irgi 
savo “Peekskill, 
jos respublikos sukakties 
nėjimo padaryta ataka 
ramaus progresyvių kinų 
tingo.

Mušeikos įsigaVę salėn
daužė daug kėdžių, apmušė 
keletą žmonių, bet ir patys 
gavę į kailį pasitraukė. Pribu
vo policija, bet nedarė areštų.

su-

Gedemino Draugystės Jubiliejinis

Banketas ir Koncertas
Paminėjimas Gedemino Draugystės 45 metų 

gyvavimo sukakties
Bus grąžus koncertas, indikų (TtTTke.s4^xakariene^y 

ir šokiai !

. šeštadienį, Lapkričio 5 Nov., 1949

Gedemino Draugystės Salėje
575 Joseph Avenue, , Rochester, N. Y.

Senieji Gedemino Draugystės nariai sakys prakalbas, 
trumpai perbėgs draugijos istoriją ir apibudins jos dabar
tinį stovį.

Duodama 
į draugiją; 
Draugystę.-
be jokio įstojimo (veltui) ; nuo 30 iki 40 metų — tik pušė 
įstojimą; nuo 40 iki 45 — pagal konstituciją. \

gera proga kiekvienam bengvoni sąlygom įstoti 
kviečiame be atidėliojimo įsirašyti j Gedėmino 
Nupigintas įstojimas: nuo 16 iki 30 mctųV-

Širdingai kviečiame narius ir svečius į šią^gražiąd 
iškilmę, pasigėrėti puikiu koncertu ir skaniai pava-] 
karieniauti. RENGĖJAI.
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4 pusi,—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Lapkr



Bridgeport, Conn F. Miknievich.................... 50
O. Močiukaitis ...... .50
Mrs. T. Tatariūnas . . .50

21 d. spalio. 1949 m., bu
vo sušauktas Laisves skaity
toju ir rėmėju bei simpatikų 
pasitarimas reikale: kaip pa
gerinti bei platinti dienraštį 
Laisvę.

Šis pobūvis atsidarė 8 vai. 
vakare, Liet. Jaunų Vyru Sve
tainėje, 407 Lafayette St. 
Tvarkvedžiu buvo išrinktas 
J. J. Mockaitis, raštininku— j 
M. Arison.

Visų pirma drg. Mockaitis I 
nušvietė svarbu tikslą vakaro į 
ir iš eilės kiekvieną atšilau- ■ 
kiusį pakvietė šį-tą pasakyti j 
klausime Laisvės. žinoma, 
kaip jau Lietuvoje yra sako
ma: svietas yra margesnis ir 
už geni. Taip ir čia, buvo 
įvairiausių nuomonių . Buvo 
draugų, kurie labai pavyzdin
gai dalykus riša, bet buvo to
kių. kurie velija Laisvei m ir- ■ 
ties. Mat, kaip visur, taip ir 
pas mus, Bndgeporte, jau yra 
tam tikras skaitlius iš Vokie
tijos dipukų atvykusių. Na, 
tie dipukai, sužiniai ar nesu- 
žiniai tauškia eibes blogybių 
apie Lietuvą, ir ne kini e čia 
gyvenantieji jiems patiki. Tai
gi, kuomet taip jiems atro
do, kas tada daryti? Nagi, 
reikia dienrašti Laisvę pa
smerkti. Kam ji rašo gražiai 
apie Lietuvą.

Tūlas žmogus atsistojo ir j 
mėgino pasakyti, būk rusai i 
bei rusų valdžia jau išgabe- i 
nusi nemažiau pusę Lietuvos 
gyventojų i Sibirą ir daug 
jau esą nugalabinti. Na, ir 
dabar. sako, pažiūrėkite į 
Laisvę — ji rašo, kad Lietu
voje viskas klojasi gerai.

Dabar, ai- tai yra logiška, 
ar yra tam pagrindo? Tik 
pagalvokime, už ką juos ga
benti ten? Kuo jie prasikal
tę. ir kokia vyriausybei būtų 
nauda iš to išgabenimo “pu-' 
sės šalies gyventojų,“ nekaltų : 
gyventojų į Sibirą?

Iš to atžvilgio galima pa- . 
daryti tokią išvadą: Dipukai 
beveik didžiumoje yra buvę i 
šioki toki valdininkėliai, poli- 
cijantai, viršininkėliai, diplo
matai. profesoriai. kunigai, 
vyskupai ir generolai. šie! 
visi suminėti Smetonos rėži- ! 
mo palaikytojai; jie kitaip ir 
negali kalbėti; jie visi buvo 
nusistatė prieš darbo žmonių 
klasę; jie dėjo žūtbūtines pa
stangas, kad užtemdyt darbo 
žmogaus šviesesnę dienelę, 
,kad pastoti jam kelią į pro
gresą, kad neprileisti darbo 
žmogaus šeimos prie žmoniš
ko duonos kąsnio. Šie visi 
elementai skaitosi “visa Lie
tuva.“ Taigi, šitokie gaivalai 
sunku yra padaryti gerais pi
liečiais. Kaip sakoma: vel
nio paukštis j peklą ir žiūri. 
Tokiems sunku yra toleruoti 
darbo, žmonių valdžią; jiems 
lengviau būti kenkėjais. Tad 
tokių gal kai kuriuos ir rei
kėjo tinkamai nubausti. Jie 
ir rėkia, kad jų pusė jau nu
bausti. Reiškia, palei jų kie
kį “pusė Lietuvos“ jau Sibire, j 

šis Laisvės bendradarbių ba- 
žmonys buvo surengtas proga

Viso -kartu .... $49.50 
Išlaidų buvo ... $11.75

Atliko ................ $37.75
Pinigai visi tapo pasiųsti 

kaip sveikinimas 30 metų ju
biliejaus.j

Kodėl 'šis parengimėlis bu
vo sėkmingas? štai: Reikia 
nepamiršti mūsų geras gas- 
pkįines, lygiai geras aukauto
jas. Tik pažiūrėkime, Įtiek 
aukavo:

T. Stancikienė—pyragų, V. 
Miknevičienė — kugelį, A. 
Pudimienė — kugelį, L. Moc- 
kaitionė — salamės ir duo
nos, O. Arisonienė — gardžių 
silkių, M. Valacka — kuge
li. R. Šimkuvienė — keiką, 
Tapeikienė — kavos, cukraus 
ir pieno, 11. Baranauskienė— 
pyragą, J. Rigely — home 
made cookies, A. Mureikienė 
—naminį didelį sūrį ir dide
lį visiems mėgstamų puodą 
grybų.

Prie to, buvo ir gardaus 
alučio, ir mokėti nereikėjo. 
Tai tikrai draugiška puota! 
Spaudai buvo graži naudinga 
parama.

Gerbiamieji, dar šiuo klau
simu mėginsiu trumpoje atei
tyj e k e įe tą ž () d ž i ų p a br ė ž t i.

Visiems aukautojams ir ge-1 
roms, duosnioms gaspadinėms | 
nuoširdus ačiū!

M. Arison.

ievų valio.?, bet dėl fabrikantų sauvalios Pitts- 
) būna aptrauktas storu dujų ir dūmų dangčiu, 
darbininkai dirba, nes firmos visai nesiima 

priemonių apsaugoti miesto švarą ir gyventojų sveika
tą. Dėl tos pat fabrikantų sauvalios čia matomasis 
Pittsburgbas tapo tyras, kaip kristalas, dėl firmos ne- 
sitarimo su darbininkais pastariesiems buvusiems pri

verstais streikuoti.

o Wilkes-Barre, Pa

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo dust.)

Mūsų kaimynas Juozas Tys- 
liava susijaudinęs klausia: 
“Bet... ar pasaulis priklausys 
šiai Amerikos daliai, kur da
bar statoma Jungtinių Tautų 
sostinė ?

“Ar pasaulis eis tais keliais, 
kuriais eina Amerikos demok
ratija ?“

už narius į Centralinį Komi
tetą.

Kandidatų yra pakankamai, 
yra iš ko pasirinkti, visi tai 
vietai tinkami.

Tačiau' aš noriu tarti žodį

Klausimai neapgalvoti ir 
kvaili. Pasaulis negali priklau
syti ir niekados nepriklausys 
jokiai vieųai šaliai, juo ma*- 
žiau vienos kurios šalies 
daliai.

Baisi nelaime žmoniją ištik
tų, jeigu toks stebuklas kada 
nors įvyktų. Hitleris, tiesa, no
rėjo taip padaryti, bet jam pa_, 
saulis sprandą nulaužė.

Pasaulis priklauso tik pa
sauliui. Jis susideda iš daugy
bės šalių ir tautų, iš įvairių 
politinių sistemų ir socialinių 
santvarkų. Kas galima, tai tik 
tų tautų ir santvarkų draugiš
kas bendradarbiavimas, taikus 1 
sugyvenimas. To prakilnaus 
idealo siekimui buv0 sukurtos

i Jungtinės Tau tos.

erika ir Indija 
Pdaifiais Prekiaus

Laisvės 30-metinio jubilie
jaus. Laisvės pasveikinimui i 
buvo sumanymas paaukauti 
sulyg išgalėk štai aukavusių | 
vardai:

V. Vaznys ................ $5.00
R. & A. Braver .... 5.00 į
A. Mureikienė ............ 4.00
J. Rigely ........................ 3.00
M. Valenka ............... 3.00
A. Purvinis ............... 2.00
M. Kairys .................... 2.00
T. Staineikienė ............ 2.00
A. Jocis ...................... 2.00
J. A. Budimas ............ 2.00
M. & A. Arisonai . . . 2.00
A. Raguskas ............ 2.00
A. Švėgžda . <.......... 1.50
P. Baranauskas ......... 1.00
J. Skirka ..................... 1.00
J. Jasiūnas ................... 1.00
Shedis ............................. 1.00
A. Chapons ................. 1.00
A. Stripeikiš.............. . 1.00
A. Marokas ................. 1.00
J. Jasevičia.................. L00
Draugė .......................... 1.00
A. Gresh . . ................... 1.00
J. J. Mockaitis......... „1.00

Einoris............................ 75
\__CtJaltrėnas .................. 75

Elizabeth, N. J.
Per Žioplumą Eikvojama 
Piliečių Turtas

Kaip jau žinęma, New Jer
sey valstijos Superior Court 
(aukštesniojo teismo) teisė
jas John G. Bigelow spalių 
19 d. pripažino neteisėta — 
nekonstitucine —. “lojali.šku- 
mo priesaiką.“

Visi valstijos pareigūnai 
nuo vyriausio ligi žemiausio i 
su didelėmis ceremonijomis 
priėmė > “lojališkumo prie
saiką,“ neatsižvelgdami į tą 
faktą, kad New Jersey valsti
ja savo konstitucijoj nurodo 
gana aiškiai, kaip ir kokiu 
būdu visi valdininkai turi 
priimti priesaiką.

Teisėjo J. G. Bigelow nuo
sprendis parodo, kaip visi po
litikieriai, pagauti hipokritiš- 
kos šiandieninės isterijo's, bu
vo dideli neišmanėliai. Jie, 
nepaisydami progresyvių žmo
nių opinijos, iš anksto išspaus
dino šioje Union County tūks
tančius balsavimo balotų su 
paragrafu prie Progresyvių 
Partijos kandidatų “Refused 
to take loyalty oath” — reiš
kia, atsisakė priimti*lojališku
mo priesaiką. Tie visi balo
tai apielinkės piliečiams kai
navo $9,000.

Progresyvių Partijos kandi
datas į valstijos gubernato
riaus urėdą pagrasino teismu, 
jei tokie balsavimo balotai 
bus siunčiami piliečiams.

To grasinimo valdininkai 
pabijojo, ir pasekmėje to vi
si balotai, sample ir kiti, bus 
perspausdinami, kurie kai
nuos piliečiams $20,000.

Tai mat, kaip dėl Huma
niškos žioplos reakcinės poli
tikos eikvojama piliečių tur
tas !

Dėl gubernatoriaus vietos 
kandidatai ‘yra nuo: re- 
publikonų. — Alfred Driscoll 
(dabartinis . gubernatorius), 
demokratų partijos — Elmer 
Wene, o nuo progresyvių par
tijos—James Imbrie.

Kapitalistinių partijų kan
didatai beveik neturi jokios 
programos, nerūpi jiems be
darbė, naujų butų statymas. 
Svarbiausias pas juos “issue’’ 
yra: ar būsiantis gubernato
rius leis piliečiams referen
dumu nuspręsti “bingo“ gem- 
bleryštės įstatymą. O t tuo 
“bingo“ klausimu labiausiai 
užinteresuoti yra iRiomos kle
rikalai.

Keletas metų atgal tam ti
kru laiku buvo leidžiama loš
ti “bingo’; katalikų bažnyčios 
turėdavo milžiniškus pelnus iš 
to lošio.

Neseniai Newarlto dėl “bin-

ličio sukan- 
mūs sūnelis 

kovodamas už 
šios šalies ir viso pasaulio de
mokratiją. Mos, atžymėdami 
jo mirties \ sukaktį, nuspren
dėm paaukoti $15 paramai 
lietuvių darbininkiškos 
dos: Laisvei, Vilniai ir 
dies Balsui po $5.

Mūs sūnelis Petim k as
Anglijoj, 

buvo pir-

6

spau- 
Liau-

ŽUVO

(prigėrė) jūrose 
(Apie jo žuvimą 
miau laikraščiuose aprašyta, 
todėl čia nekartosiu.) Jis yra 
palaidotas U. S. militariškose 
kapinėse Brookwood, 
land, Z 142,611 Plot 1

Wilkesbarrieciai ir apylin
kes lietuviai esame labai pa
siilgę scenos vakarų. Jau se
niai pas mus buvo vaidinti 
veikalai. Bet šį sezoną mūsų 
ilgesį patenkins Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatras, 
šios organizacijos aktoriai at
vyks pas mus, į Wilkes-Barre, 
su keturvejksme žymiojo Lie
tuvos 
kurta 
tuvos 
liai.“

Ji bus suvaidinta šeštadienį, 
prade- 
Work- 

G9 So.

los šių metų Lietuvių Literatū
ros Draugijos knyga “Petro 
Cvirkos Apysakos“, ir siunti
nėjama į kuopas. Tadgi kvie
čiu kuopų valdybas 
gerus, skaitlingus \ 
mus, ir visiems

sušau kti 
susi rink i- 
nariams, 

užsimokėjusiems nai io mokes-

Ypatingai noriu ^atsikreipti 
į tuos narius, kurio dar neužsi
mokėję nario 
atlikite savo 
reigą tuojau.

mokestį. Prašau, 
organizacinę pa-

Eng- 
Row

ir se-broliai 
pamiršt, nes

Mes—jo tėvai, 
šutė—negalim jo 
tai buvo drąsus kovotojas už 
darbo klasės reikalus ir nesi- 
gėdino savo gimtinės lietuviš
kos kalbos, taip pat mėgo dai
nuot lietuviškas pažangias 
d aineles.

žuvo dar- neturėdamas pil
nai 22 metų, nes jo gimimo 
diena buvo nelaimingoji sau
sio 13-ta.

dideliai nuliūdę
Šle-
An-

Pasiliekam 
tėvai Petras ir Domicėlė 
kaičiai, broliai Jonas ir 
tanas ir sesutė Alena.

Lawrence, Mass.
nubaustas 
važiavimą $85 bausmės, 
da. pinigų 
pašimokėti, 
kalėjimą.

.dzeviez, jaunuolis, 
už greita ir girto 

Ka- 
neturėjo bausmę

tai pasiųstas į 
Blogai daro tie, 

kurie pergreitai 
girti važinėja — 

pavojų.
sau sudaro ir

kitiems

daug plėšikųmieste
Vieni daro ant auk-

M ūsų 
priviso, 
sinių daiktų krautuvių užpuo
limus, kiti ir imt paprastų 
krautuvių. Kiek' suima, tai

A
Kuodžiai susilaukė, 

svečiu is Kalifornijos — atvy
ko dukra ir žentas, taipgi 
anūkas. Po kelių savaičių 
viešėti into pas tėvu
gal į Kaliforniją a$ie vidurį 
lapkričio.

grįš at-

S. Penkauskas.

go“ klausimo Romos katalikų 
viršylos sušaukė net 300 mi- 
nyškų. į mitingą ir ten prida
vė minyškoms tūkstančiuš pa
gamintų agitatyviškų plakatų 
už Jegalizavimą “bingo“ dėl 
\masinio platinimo tarpe pilie-

rašytojo J. Baltušio su- 
drama apie senąjį Lie- 
kaimą—“Gieda Gaide-

Be to, šio mėnesio susirinki
muose turėsite progą balsuoti

3-čią 
vakare,

rengia Lietuvių
7-

gruodžio (Dec.) 
d ant 7 vai. 
men’s Circle 
Hancock St.

Pastatymą
Darbininkų Susivienijimo 
ta kuopa.

Įžanga, įskaitant taksus, $1.
šiai dramai pastatyti deda

ma daug lėšų. Neskaitant 
kitko, vien brooklyniečių bu- 
so kelionė kainuos $128.

Lai, todėl, šios dramos pa
statymas būna visų pažan
giųjų lietuvių rūpesčiu. Jau 
dabar laikas pradėt stropiai 
tam vakarui rengtis. Svar
biausias darbas — bilietų par
davinėjimas. Jų turi rastis 
kiekvienoj šios .apylinkės ko
lonijoj. Jų galima gauti pas 
Aki. Grigaitienę, 77 Grove 
Street, Wilkes-Barrej. Jos te
lefonas—3-4020.

Vienas iš Rengėju.

Turi išaušti 
turi!. . . ”

“Visos naktys praeina, 
gieda gaideliai, aušta 
tas. . 
čia! !

ry- 
ir

OGUS,

Tai bus naujas New Jer
sey Romos klerikalų o bals is: 
Bingo! Bingo! o ne Dievas.

Elizabcthictis.

Tai senojo Lietuvos kaimo 
varguolių troškimas. Tai Lie
tuvos liaudies troškimas — 
naujo, laimingo gyvenimo ry
to !

Tatai pamatyt philadelphie- 
čiai turėsime progą pamatyt 
žymiojo Lietuvos rašytojo J. 
Baltušio 4 veiksmų dramoj 
apie senąjį Lietuvos kaimą— 
“Gieda Gaideliai.”

Ji bus suvaidinta šio mene
sio (lapkričio) 26-tą dieną, 
414 Green St. salėj.

Ją suvaidins Brooklyno Lie
tuvių Liaudies teatro aktoriai, 
kurie praėjusių metų lapkri
čio mėnesį mums suvaidino 
“Pergalę.“

Prašo m e p h i 1 a d e 1 p h i e č i ų 
įsigyti bilietus jau dabąr, kai 
jums' kas nors iš rengėjų jų 
pasiūlys. Kaina, įskaitant tak
aus, $1.

Vaidinimas prasidės I 7 :30 
vakare. Salė bus atdara bent 
pusantros vhlandos anksčiau.

Pastatymą rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos TO-ta ir 
141-ma kuopa.

Kalbėkite apie tai kuo pla
čiausiai ! Rengėjai.

Pittsburgh, Pa

Ona
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Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys. įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas

Telefonas
EVergreen 4-9407

trys sūnai,
11 anuku.

spa- 
Lie-

Kapines.

tų, jeigu į Komitetą būtų iš
rinkta ’.jauna, 
kandidatė Ona 
Newark, N. J. 
jaunų ii- naujų

Stelmokaitė iš 
Mums reikia 
jėgų.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue.

Newark 4, J.—- -
HUmboldt 2-7&E?

Pranešimas
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 
susirinkimas 
■d. Novcmbc.r, 
Clinton St., 
Pradžia 7:30

kp. moterų skyriaus 
įvyks penktadienį, 4 
Lietuvių svetainėj, 315 

Binghamton, N. Y.
vai. vakare. Drauges,!

Šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos būtinai turime dalyvauti 
jame, nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti. Prie progos nepamirš
kite ir -naujų narių atsivesti į Mote
rų skyrių. — M. K. (240-241)
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% pust—Laisve (Liberty, Lilh. Daily)— Antį 1, 1941)

Mirė Ona Slančauskienė
Spalių 17 (V mirė 

Slančauskienė,. sulaukusi 69 
metų. Iš Lietuvos paėjo iš 
Aržvilko parapijos, žvirblau- 
kio kaimo, Raseinių ai 
ties.

Nuliūdime liko vyras—Vin
cas Slančauskas, 
viena dukra ir 
Laidotuvės įvyko 20 d 
lių. Gražiai palaido 
tuvių Tautiškas 
Daug buvo kvietkų. 
Venslovo šermenines į kapus 
palydėjo giminės ir draugai 
35 automobiliais. Būvą 
kli ir draugiška moteris. -La'i 
jai būnai lengva Amerikos 
žemelė! Reiškiu giminėms gi
lią užuojautą.

Washington.
nės Valstijos ir Indija susi
tarė mainais prekiauti. Ą- 
merika duos Indijai milio- 
ną t kviečių, o Indi j 
per kelis me ' atsitei 
merikai tokioiTm^dįarrnepi^ 
medžiagomis, kaip manga
nas, mica ir kt. Prekybos 
apyvarta bus iki 80 milionų 
dolerių vertės.

Washington. — Maistas 
vėl pabrango apie 1 nuo
šimčiu.

IŠMINTINGAS
KURIS Iš ANKSTOhAPSI- 

 

RŪPINA PATS SAVO IR 

 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tėmykite atydžiai 

apsirgsi te ir reikės 
arba eiti ligoninėn, Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mosfis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų* Prašome pasiskaityti.',

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius 
kaip 
do, 
mą, 
nuo 
ir nuo peršalimo. Kaina .$1.25.

No.
Skin 
letc’s 
sores, 
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo 
burnos ir del kitų įvairių 
Kaina .$1.25.

No. 4—M. J. S. New 
Salve for Itching Skin 
Ivy. Šita mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relievos burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsenė- 
jujsias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei 'dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina .$2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite moncy-orderį ^ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c" 
ekstra pašto ženklelių (stamps)/su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

Nelaukiu* kol 
gulėti lovoje

skausmus, 
tai: kojų, rankų, pusiau spran- 
mcšlungumą, traukymą, tirpi- 
nesveikumą sąnarių (museles), 
užsišaldymo' ir aštraus kosulio

3-—M. J. S. Miracle Salve for
Irritation. Rash, Sinus, Ath-
Fect, boils, pjmplcs, 
ir tt. Ši mostis

burns 
visuo

nosies ar 
odos ligų.

Discovery 
ar Poison

MATTHES A.
BUYUS

(BUYAUSKA8)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Pa įieško jimai
Pajieškau savo sesers Mineikytės. 

Iš Lietuvos paeina Jonaičių kaimo, 
Telšių parapijos. Pereitto karo me
lu gyveno Buenos Aires, ^rgegįmu- 
je, girdėjau, kad ji manęs jieškojo. 
per dienraštį Laisvę. Prašau jos pa
čios atsišaukti arba žinančių apie 
ją man pranešti, už tai būsiu labai 
dėkingas. — Antanas Mineikis, 
201 Ames St., Brockton 39, Mass.

(237-242)

LANE 
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST
Cor. Hcwes St.

BROOKLYN, N. Y.

RECEPTU SPECIALISTAI

MAX
EDWIN LANE? Ph. G.

Tol EVorgroop 7-6233

. P T.,
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JOSEPH BALTAI!
BAR & GRILL —- 

518 Grand Street, Brooklyn, N 
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimom

3UW 84W

TELEPHONE
STAGG 2-5043

flnimniniiinmiiiimDiiwmnnnimi

MATTHEW P. BALLA
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUR

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

 

(LaisniUotas Balsamuotojaa) 

 

Liūdesio valdpdoje kreipkitės pas mus p

Patarnavimas bus už krintąs ir už prieinamą .kaimą 

 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST
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Kūdikis Mirė
Nuo Nedamitimo

i V • • • M a, 0 M fe, O j vGražiai ir bekmmgai rraejąn
i Laisves Koncertas

Whi^e Plains gyventojų Le 
Roy ir Helon’os Kalba 5 me
nesiu sūnelis,. vienas iš 11-kos 
vaikų, nesveikavo ir mirė ve
žant ligoninėn. Pripažinta, 
kad jis mirė nuo nedamitimo. 
Dabar valdiniai organai tyri
nėsią. dėl ko kūdikis alko.

Trijų dešimtų motų dion-
;;o-taraš.čio

Liberty Aud itorijo ji 
visais atžvilgiais sek 

žavingai pateikt

Botaniškas Daržas 
Ruoš Daugiau Vietos 
Vaikams Daržininkams

Brook lyno Botaniško Daržo 
vedėjai nusisprendę ir gavę 
vietinė* valdžios Užgynimą 
praplėsti plotą vaikams dar
žininkams. jį patrigubinti 
1950 metų’ daržininkystės se
zonui. Tam tikslui norima 
uždėti lubas virš pagal 
pravestos BMT linijos 
to “stogo” padaryti

I tas.
Į įvyko
mingas.
programa, Liberty Auditoriją 

. perpildžiusi publika, jos labai 
i drauginga nuotaika tarpusa- 
: v.vje ir kooperavinie-. di •>.
rašeiu i sudarė šia ; <■>-a 

i tokia.
! tur.

nerasi

turėjo prasidėti

kitų miestų 
jau nuo 12

ir

ir ant

juomi
naudotis.

šiais fnetais apie šimto mo
kyklų vaikai naudojosi daržu 
ten gauti pamatinį praktišką 
pažinimą augalu ir daržinin
kystės. Ir bendrai visuome
nė skaitlingiau lankė daržą, 
bėgiu metų turėjo milijoną ir 
pusę lankytojų.

Darže vestuose tyrinėjimuo
se atsiekta ir šalutinių moksli
nių laimėjimų. Įrodymais esą 
nustatyta, kad tūli virusai ga
li būti parazitais augmeniu! ir 
gyvuliui ir kad iš to gaunasi 
daleidimas, jog virusai aug
menyse gal gali būti priežas
timi ligų žmonėms.

Koncertas 
3:30. tačiau I 

i gai svečiai 
pradėjo rinktis
tos, o tūlas gal i)1 anksčiau— 
atėjusieji 1 valandą vietiniai 
jautėmės labai pavėlavę, nes 
grupes svečių atradome jau 
pietaujant auditorijos rostau- 
rante. Ilgai nesusitikusių pa
simatymai, pokalbiai prasidė
jo ištisomis valandomis pirm 
koncertų ir užtruko dar daug 
valandų po koncerto, gerokai 
po pusiaunakčio — niekam 
nesinorėjo skirstytis, nes taip 
patogu1 ir smagu čia pabuvoti.

Programą pradėjo brook ly
ti iečių Aido Choras, vadovau- 

I jamas Jurgio Kazakevičiaus, 
j pianu lydimas Sylvijos Pu- 
žauskaitės. Vykusiai sugie
dojo mūsų šalies ir Lietuvos 
himnus ir pridėjo keletą dai
nų.

Dainuoja viešnios iš Chica- 
gos, žymiosios duetistės Ago
tėlė

I ei j a 
I jos

ju pritaikytai momentui, po 
gavimo gėlių (savo antrajame 
išstojimo) jos sudainavo svei
kinimą gėlėms, su gražiosios 
“LaPal o m a’ ’ m u z i k a.

Visiems dainininkams, apart 
chorų, akompanavo muzikė 
Bronė Sukackienė - šalinaitė. 

[ Smuikininkei akompan i s t ė s 
vardo neteko išgirsti.

žadėtoji programos užbai- 
i gai Rusų šokikų Grupe šį 
i kartą išstojo pirmieji antro
joje programos dalyje, nes 
turėjo išvykti dar kitur ta 

! patį vakarą šokti. Tai bent 
šokėjai’ Tur būt mūsų pu- 

. blikai niekad nenusibostų 
■žiūrėti, užmirštų vakarienę ir 
I reikalą namo keliauti.

Gelėmis buvo apdovanotos 
mūsų'- pamylėtosios duotis-

re i k sminga i. 
ir rekordų.

ir dainuojanti 
pradžiai švol
m u m s pa ž i st am ąs i as 
ko “Kaitink šviesi 
ir .Šimkaus “Patarle

dienomis išėjo jo 
dar du rekordai:

Marinin kai Prase 11 -kai

Komiteto Posėdžio

Brook ly
ną.o

(i a iną.

n i imas.

pasiuntė
How-

metams, 1950, 
Apskrities vai- 
iš sekančių as-

jaiimi mi- i
gyvenanti , dėti

Visi
riai

New York1 e, 
ii padainavo 

Petraus-

Sekantiems 
ALDLD 2-ros 
dyba susideda 
menų: pirmininku A. Gilma-
nas, sekretorium A. A. Li- 
deikienė, finansų sekretorium

jisai d ai- į kuri 
i. 'gal,

e /
jų ir pusės mėnesių pasimoky

the

Kaucijos ir Bylą Išmesti 
ALDLD 2-ros Apskr. Remia Marcantonijų

Po apskrities konferencijos, 
įvyko I pora savaičių at- 
apskrities komitetas tu
šavo pirmąjį posėdį pra- 
nau.jus pareigų metus, 
išrinktieji komitetai! na- 
posedy dalyvavo, išski-

Amerikos didlaivio Ameri
ka 102 marininkai 
general iam prokurorui 
ard MčGrath stiprų 
prašantį tuojau išleisti 
Įėjimo po kaucijomis 
nuteistų darbininkų vadų ko
munistų, o vėliau bylą visiš-

kuomet viršininkai užmiršta 
unijistų reikalus, o imasi pa
dėtį kompanijoms pulti kovin
guosius darbininkus komunis
tus arba apšauktuosius komu
nistais. .

Marininkai savo pareiškime, 
1 greta kitko,

Brooklyniečiams, taip pat ir 
daugelyje kitų miestų, yra 
pažįstamas, jiems dainavęs 
žymusis baritonas Stefan Ko- 
zakevich, kuris no vien tiktai 
dainuoja, bot ir (laiimoja su 
tikslu, 
įdainavęs

Komitetas apkalbėjo se
kančių motų veiklą ir pada
rė tūlus tarimus, kuriuos 
stengsis visomis1 galimybėmis 
sėkmingai 
man.

pravesti gyveni-

į Brook- 
lyną (ji gyvena apie 80 mai
lių nuo Br.ooklyno), tai komi-

važinėti

ti jos pakeitimą alternate. 
Tai buvo labai,' labai neleng
vas dajykas. Kiekvienas ko
miteto narys mėgino 
n omai onaus svarstymo 
ti. ■ Bet, jausdamiesi 
z a c i j a i a ts a k o m i n g i

nuo to

Sveikatai Tik Centai
Mūsų sveikatai, kaip ir vi

siems! geriems dalykams, nei 
■ mūsų' miesto, nei visašališkoji 

valdžios pinigų “neturi,” juos 
renką centais ir doleriais iš 
pačiu biednu žmonių. šioje 
metinėji' United Hospital 
Fund;kampanijoje jau surink

Gasui pamažu išeidinėjant 
iš pečiaus virtuvėje, užduso 
broeklynietė Mrs. Nellie Cum
mings, 82 metų, ir priduso 
jos sūnus Louis, 50 metų. Jo 
gyvybė taipgi esanti pavoju
je.

- Iki spalių 28-tos Amerikon 
įleista apsigyventi 100,000 di
pukų. visokių tautų ir tikybų, 
daugiausia katalikų? Sekama 
stambiausia religinė grupė 
esą žydai.

Kenstavičienė ir Kpnstan- 
Abekienė. Įspūdingai 

dainuoja. Sudainavo ko- 
dainas. Prašomos dau-

j giau, paklausė, pridėjo, ir vis 
1 dar ' publika nenorėtu jas at- 
i leisti. Atleido tik žinodama, 
, kad jos dar kartą išstos ga
lop programos. Vėliau, pa
skutiniu numeriu, jos taip pat 

. šiltai įvertinamos, vėl sudai- 
i navo grupę dainų’.

Aido Vyru Choras, dirięę-o- 
i įant Kazakevičiui, pianu ly- 
į dimas Pužauskaitės, gyvai 
sudainavo jau žinomas, ta
čiau publikos visuomet entu
ziastiškai tebesutinkamas vy- 

! ru dainas.

REIKALAVIMAI
Reikia garadžiaus karui Kai

er - Frazer. Atsišaukite iš bile ku
rios dalies miesto: S. Sherry, 
205 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

(239-241)

k’airlawn, N. J. Ji dar jauna 
amžiumi, 0 tačiau jos lieknu 
pirštuku vikriai komanduoja
ma labai iškalbingai ir jau
triai prabyla jos smuiką, liū- 
dydamar esanti rankose muzi
kos meistro. 'Atlikusi du .il
gus, sudėtingus numerius, i;

: buvo apdovanoja gdic . 
iškviesta, griežti, daugiau,

Vladimir Deloff, seniau dai
navęs Laisves koncertuose, 
neapvylė ii* šį kartą. Jo sti
prų, aukštai išlavintą basso 
balsą mūsų žmonės mėgsta.

Lapkričio 2-rą Ateikite
Į Svarbų Susirinkimą!
Kuomi prisidėsime išrinkti darbininku atstovą majoru? A 
pie tai pasitarti bus proga lapkričio 2-ros vakarą, Lietuvių

šiomis 
įdainuoti 
vienas rusiškai, su Stalingrad, 
ir w(hy Be Sad Because I’m 
Singley o kitas ukrainiškai, 
su My krajne, ir Song of 

eapers. Atskiro nesu
daužomo rekordo kaina $!.- 
^T), o abu1 rekordai, kartu su

Marininkai taipgi pasirašė 
pareiškimą, kuriame pager-įgrota kitko, sako, kad jie,y 
bia, aukštai įvertina kongres- j keliaudami pirm karo Vokio^ 
mana Vito Marcantonio už jojtijon, Italijon, Japonijon, ma- 
nuopelnus darbo žmonėms ir 
pasižada darbuotis jį išrinkti 
New Yorko miesto majoru.

Marininkai su giliu sąjaus- 
mu prisimena Marcantonijų 
kaipo vadovą pikietų, kurie 
pagelbėjo jiems įsikurti sau 
uniją. Ir žino jo kovingą už 
darbininkų reikalus rekordą 
kongrese: už marininkų Bill 
of Rights, prieš Taft-Hartley 
įstatymą; taipgi jo kampani
ją už 5 centų ferą.

šešiais balsais prieš vieną 
marininkai pasmerkė savo 
unijos viršininką Joe Curran 
už jo kandžiojimą raudonųjų 
ir nusileidimą laivų savinin
kėms kompanijoms.

Prieš porą su virš' mėnesių 
ant laivo America buvo kitoks 
supratimas, Currano pasekė
jams pavyko išrinkti unijos 
konvencijon delegatais tris iš 
keturių delegatų. Curranas 

paskaitė tuo, kuo toks bal
savimas buvo — laimėjimu 
sau ir kompanijoms. Jis nu
sprendė turįs laivo įgulą sa
vo saujoje, tad tuo visu lai
ku visai nebekreipė domės 
įgulos skundams prieš U. S. 
lanes, laivo America savinin
kę ’firmą.

Užteko darbininkams dvie-

to, kaip ten prasidėjo fašiz
mas. Jis prasidėjo puolimu j albumu, $4. 
ant komunistų; unijų ir .žydų i 
eilė atėjo paskiau.

“Mes esame tikraisiais ke- 1 
liaujančiais Amerikos am
basadoriais,” rašo jie savo 
laiške, sakydami, kad tas, kas! 
dedasi Foley Square, duoda I 
“juodžiausią akį” Amerikai 
visame jos gyvenime, 
po marininkams, mums 
nepatinka. Kaipo 
čiai, mes prašome 
leiskite komunistų 
kaucija. Išmeskite 
jų advokatams.

“Kai
tas 

amerikie- 
jūsų... iš- 
vadus po 

kaltinimus

New Yorko IRT subway, 
j seniausias mieste, spalių 27-tą 
Įminėjo savo 45-tą gimtadieni. 
Pirmiausia jo linija buvo iš
vesta nuo City Hali iki 145th 
St. Linijos dabar per dieną 
surenka 2,760,000 fėrų. 

t

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, NLY

LDS J3 kp. susirinkimas 
ketvirtadieni, lapkričio (Nov.) 3 d5 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė., pradžia 8-tą vai. vakare.

Turimo svarbių reikalų aptari.- 
mui, tad visi nariai dalyvaukite ir 
nžsimokėkite duokles. (240-241)

C. BROOKLYN, N? Y.
LDS 46 kp. mitingas jvyks trečia, 

dien, lapkričio 2 d., 8 vįil. vakaro, 
Lį^uvių

Paukštiena, Kiaušiniai, 
Geriausi Pirkiniai

New Yorko turgaviečių ko
misijom orius Anthony Masči
ui roll i pataria vartotojams- 
naudotis ne per aukštomis 
paukštienos kainomis ir at
pigusiais kiaušiniais iki so
čiai, o vengti permokėjimų 
už mėsas.

Jautiena pastarosiomis. sa
vaitėmis dar labiau pabrango, 
veršiena ir ėriena taip pat lai
kosi aukščiausiomis kainomis. 
Kiaušiniai, sakoma, dar dau
giau atpigsią. Sviestas tebė
ra. brangus -ir būsiąs dar 

! brangesnis.

Neprigulmingo Klubo na- 
Front St. Visi nariai būki- 
reikės išrinkti delegatus j 
s konferenciją ir prisireng- 

parengimui, kuris įvyks

, )269

SH ALINS

alsi] iepimas

ui! n a i

veteranu, Valandos:
Valandos:

Žilinskas Telefonas EVergreen 4-0208

Rep.bet

MIRĖ

-f

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
duk-

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiųLicensed Undertaker

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJEi
282 UNION AVENUE231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel EVergreen 8-9770

trečiadienį, lapkričio 2 dieną, 
šv. Jono kapinėse. Paliko dvi 
dukteris.

programos 
pertrauką,

savo 
k ta
per 
kuo 
d a-

per
uos 
Mi-

i.'irbo žmo- 
biz.nieriai,

Todėl 
vi- 

kaip 
rato

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

antros apskri- 
Ji jame jau 

25 metai. Jam

Peter Wenson, 73 
amžiaus, gyvenęs 54-06 
PI., Maspeth, N. Y 
madienį, spalių 30-tą, * 
spect Heights ligoninėje
šarvotas graboriaus Garšvos 

'i koplyčioje. Laidos ketvirta-

Visas minėtas laidotuves 
prižiūri graborius Juozas 
Garšva.

metų 
69th 

mirė sek- 
Pro-

p,( !)• :prol ••Sll.’IO
: nūs, intelektuali- 
j jaunimas.

ar', daug rastųsi ko pasa- 
ąpie ’šią gražią

N

LDS

te,
Apskriti 
ti 
gruodžio 4 d. Kultūriniame Centre.
— Rašt.

RIDGEWOOD^BROOKLYN,

SUSI-

Turėjome 
traiiką — no 
programos vedėjas Rojus 
žarą pristatė Antaną Bimbą 
ką nors pasakyti. Keliomis 
minutėmis Bimba priminė ke- 
lishš svarbiausių amerikinių ir 
pasaulinių nuotikių ir mūsų 
pačių reikalus, tarpe kitko 
dar degančiai reikalingas pa
skolas namo pataisoms. Taip
gi reikalą paramos dienraš
čiui Laisvei ir Laisvę spaus
dinančiai spaustuvei ’ persi
kelti i naujas patalpas;

Iji \o skelbta surinkus Laisves 
reikalam:, $600, tačiąu
spėjama, kad pinu spėjaht 
raportą paruošti spaudai, su
ma bū.s padidėjusi, nes jau 
ten pat, po programos, gail
ia daugiau dovanų. Gauta iš 
tų. Į)i'i(' kurių rinkėjai spė
jo prieiti, o taip pat ir iš tų, 
kurie tik vėliau nusisprende 
prisidėti ar savo davinį padi
dinti.

Svečių buvo atstovybės iš to
limų miestų', nemažos grupes 
iš artimosios New Jersey, ir 

tvs brook-

J Kastantas Resinski, 72 metų 
amžiaus, gyvenęs 310 Pow
ers St.', Brooklyne, mirė penk- 

i tadienj, spalių 28-tą, Kings 
i County ligoninėje. Pašarvo-

Amerikos Piliečiu Kliubo patalpose, Brooklyne. Prašome itas Greenpoint šermeninėje, 
” 1M t . , i | 72 Kingsland Ave. Laidosrez»rvuntis tam tiksb’i tą vakarą ir kviesti draugus. 

Kviečia buvusio LW. for P. Klubo nariai.
Lietuviai, milžiniškoje di

džiumoje, esame darbo žmo
nės. Kaip einantieji šapon, 
taip dirbantieji po keliolika 
valandų savoje smulkaus 
krautuvininko ar amatininko 
šaputėje kenčiame sunkumus,
kuomet darbo žmonių priešai! miesto valdininkų ir įstatymų 
valdo.

Kenčia 
jo šapos 
nedarbo, 
nebegali
tos, arba jeigu galo su galu 
nebesuveda dėl per mažo už
darbio.

čia dar nesuminėtų priežas
čių gyvena nedatekliuje, 
skursta.

Mūsų gerovė ar negerovė 
priklauso nuo to, ką mes iš
renkamo.
.lapkričio 8-tą,

Tik už sayaitės, 
įvyks mūsų

organ i- 
buvo 

priversti tatai svarstyti ir pri
eiti’ prie organizacijai naudin
go tarimo. , 

Mot, f,li‘g.
kokia viešnia 
ties komitete.

lį savo brangių ne tik valan
dų, ale ir dienų, atnešdama 
didelę naudą visai ALDLD ir 

idarbininkų apšvietai abelnai. 
i Likusieji, tiek pat laiko ko- 
■ mitute ištarnavome ir su drg. 
' Dupsiene ir jos veikla mūs 
drgaiiizacijhi dikčiai susipa
žinome. Jos sumanumas vi
suomet mums buvo pagei
daujamas, nes daugeliui atve
ju ji mu 
matomos
jos netekimas komitete 
tuomet bus jaučiamas 
kokis netekimas kokio

; sudėtingojo mašinoje.
i I Netekdami drg. Depsienės 
ALDLD 2-ros Apskrities ko- 

’mitete, jaučiamės kaip nete
kę ne tik nepakeičiamos drau
gės, ale kaip kokios motinos 
suklusnioje šeimynoje. Dik- 

jčiai ir dikčiai pageidaujame, 
kad netolimoje ateity ji ir vėl 
rastųsi tarpo mūs, 
komitete.

Drg. Depsienės 
pildo drg. V. W.
vienas iš veikliausiųjų New 
Jersey lietuvių darbininkiška
me judėjime. A.

dieni, lapkričio 3-čią, 2 va
landą po pietų, Alyvų Kal
nelio kapinėse, Maspethe.

Paliko liūdesyje našlė. Te
klė, sūnus Stanley, duktė An
na, ir brolis.

Velionis buvo ilgametis 
dienraščio Laisvės skaitytojas 
ir Lietuviu Literatūros Drau
gijos 138-tos kuopos narys.

kuopos susirinkim;
jvyks antradi?hj palio (Oc 

7 Thames1, Vaiginio salėje*
Visi nariai dalyvaukitė^Si 
rinkime, nes turimo svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi ateikite užsi
mokėti duokles, kuriems jau rei
kia mokėti. -- P. Babarskas.

(239-240)

(Sh«alinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave., 
(at Forest Parkway Štai ion) 

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B.Shalins
TEL. Virginia 7-4499

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

EgzaminaojaiĄ Akis 
Rašome Rec^

Darome ir Pritaikome Akinio

UP-TO-DATE

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn,
Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgTecnY-UNHH^
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

•/T TDIFQ D A 11(^411 GRAND STREET
LLl l J DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

ISIONTelefonas 
EVergroen 4-7729 TEL

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

LITUANICA SQUARE

RESTAUR
Catherine Augustine shrank Sanko

' SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Elizabeth Boris, 58 metų 
amžiaus, gyvenusi 65-A S. 10 
St., Brooklyne, mirė sekma
dienį, spalių 30-tą, Kingston 
Ave. ligoninėje. Pašarvota 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidos ketvirta
dienį, lapkričio 3-čią, Šv. Tre
jybės kapinėse. Paliko 
tėrį ir du sūnus.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgiu
• gražus pasirinkimas.

i leidėjų rinkimai. Lietuviai 
piliečiai ir gyventojai būsime 
lygiai pagirti ar papeikti, lai
mėsime ar kęsime pagal Mti, 
ką išrinksime arba leisime ki
tiems išrinkti valdžion. 

Nebūkime tais1, kurie 
miestui, savo šaliai, savo 

j sei teikia per mažai ir 
biznierius, jeigu jo t vėlai, susieikime pasitarti, 
gyventojai dėl bile mes galime pasitarnauti 
minėtų ar daugelio j bar.

darbininkas, kuomet 
durys užsidaro dėl 

streiko, ar jeigu jis 
dirbti dėl nesveika-

Manager

JOHN A. PAULEY

Kon čia 
susiedijos 
kurios iš

BROOKLYN, N. Y
Tei. f.Verrreen 4-9612

6 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr




